
USNESENÍ 

z 13. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 7. 12. 2020 

 

 

Zprávu o plnění úkolů   

Usnesení ZM č. 13 – 01/2020  

ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 11. a 12. ZM.   

 

Plán jednání ZM   

Usnesení ZM č. 13 – 02/2020  

ZM schvaluje plán jednání zastupitelstva města na rok 2021 dle přílohy.  

  

Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2020  

Usnesení ZM č. 13 – 03/2020  

ZM schvaluje Zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města Krásná Lípa za rok 

2020 dle přílohy.  

 

Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2020   

Usnesení ZM č. 13 – 04/2020  

ZM schvaluje Zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města Krásná Lípa za rok 

2020 dle přílohy.  

  

11. rozpočtové opatření 2020  

Usnesení ZM č. 13 – 05/2020  

ZM schvaluje 11. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2020 dle přílohy.  

 

Rozpočet města Krásná Lípa na rok 2021  

Usnesení ZM č. 13 – 06/2020  

ZM schvaluje rozpočet města Krásná Lípa na rok 2021 v závazných ukazatelích rozpočtu, 

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

a investiční prostředky a účelově vázané prostředky jednotlivých akcí dle přílohy. 

Rozpočet na rok 2021 předpokládá: 

- celkové příjmy ve výši 61 919 tis. Kč, 

- celkové výdaje včetně rezervních prostředků ve výši 118 919 tis. Kč, 

- financování ve výši 57 000 tis. Kč.  

  

Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2022 - 2024  

Usnesení ZM č. 13 – 07/2020  

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Krásná Lípa na období 2022 – 2024  

dle přílohy.   

   

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - příspěvek 2021   

Usnesení ZM č. 13 – 08/2020  

ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové 

organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2021 v celkové výši  

5 400 000 Kč.   



 

Dodatek č. 5 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.   

Usnesení ZM č. 13 – 09/2020  

ZM schvaluje dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola  

a Mateřská škola Krásná Lípa dle přílohy.   

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. – příspěvek 2021  

Usnesení ZM č. 13 – 10/2020  

ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové 

organizaci a odpisy Kostka Krásná Lípa pro rok 2021 ve výši 1 668 000 Kč.  

 

Dodatek č. 4 zřizovací listiny Kostka Krásná Lípa, p. o.  

Usnesení ZM č. 13 – 11/2020  

ZM schvaluje dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa  

dle přílohy. 

  

Nabytí majetku formou dražby  

Usnesení ZM č. 13 – 12/2020  

ZM bere na vědomí výsledek dražby pozemků dle dražební vyhlášky č. j. 2206706/20/2501-

00540-507530, kdy město Krásná Lípa nepodalo nejvyšší nabídku a pozemky nezískalo.  

 

Výběr poskytovatele úvěru  

Usnesení ZM č. 13 – 13/2020  

ZM schvaluje Smlouvu o úvěru č. 2020/12/19 - 296 s Českou spořitelnou a. s., Olbrachtova 

1929/62, Praha 4, IČ 45244782, pro realizaci projektu Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - 

Přístavba odborné učebny a zajištění bezbariérovosti. 

  

Projekt přístavby ZŠ - zhotovitel  

Usnesení ZM č. 13 – 14/2020  

ZM bere na vědomí výběr zhotovitele stavby projektu Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - 

Přístavba odborné učebny a zajištění bezbariérovosti, dle přílohy.  

 

Účetní vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku  

Usnesení ZM č. 13 – 15/2020  

ZM schvaluje vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v celkové 

hodnotě 3 616 419,07 Kč z účetnictví města.   

 

Prodej st. p. č. 512/1, st. p. č. 512/2 a p. p. č. 802/2, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 13 – 16/2020  

ZM projednalo žádost paní Hany Winkler, bytem Československé armády 554/14, Praha  

o úpravu kupní smlouvy (smlouvy o smlouvě budoucí) a trvá na postupu dle schválených 

pravidel města Krásná Lípa.  

  

 

 

 



Zrušení usnesení o prodeji pozemku  

Usnesení ZM č. 13 – 17/2020  

ZM ruší usnesení č. 10-15/2020 o prodeji pozemků st. p. č. 602/2 a p. p. č. 2237/1, 2236/2 

a 2236/1, k. ú. Krásná Lípa, panu Martinu Zemanovi, Terezínská 702/7, Praha. Žadatel 

oznámil dopisem odstoupení od koupě pozemků.   

 

Prodej části p. p. č. 417, k. ú. Krásný Buk  

Usnesení ZM č. 13 – 18/2020  

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 417 o výměře 179 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení 

zahrady Bohumile Vaisové, bytem Krásný Buk 44, Krásná Lípa za cenu 24 400 Kč. Kupující 

uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej části p. p. č. 417 a části p. p. č. 444/4, vše k. ú. Krásný Buk  

Usnesení ZM č. 13 – 19/2020  

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 417 o výměře 863 m2 a části p. p. č. 444/4 o výměře 

1490 m2, vše k. ú. Krásný Buk za účelem výstavby rodinného domu Petru a Heleně 

Hrušovským, bytem Doksany 152 za cenu 141 650 Kč (do základní výměry 48 000 Kč, nad 

základní výměru 57 650 Kč, porosty 34 000 Kč, studna 2 000 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 p. p. č. 1141/1 a p. p. č. 540/2, vše k. ú. Krásný Buk  

Usnesení ZM č. 13 – 20/2020  

ZM schvaluje prodej p. p. č. 1141/1 o výměře 174 m2 a p. p. č. 540/2 o výměře 12 m2, 

vše k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Mgr. Bc. Mirce Novákové, bytem Kamenná 

Horka 59, Krásná Lípa za cenu 27 900 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 

spojené.   

 

Prodej části p. p. č. 1182/1, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení ZM č. 13 – 21/2020  

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1182/1 o výměře 748 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem 

výstavby rodinného domu Chrystyně Čajkové a Viktoru Chaikovi, bytem Frýdlantská 

1300/10, Praha za cenu 41 400 Kč (do základní výměry 37 400 Kč, porosty 4 000 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 bude realizován po vydání příslušných povolení na veřejný zdroj pitné vody 

na p. p. č. 1191/2, k. ú. Vlčí Hora.  

 

Prodej části p. p. č. 2527/8, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 13 – 22/2020  

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2527/8 o výměře 1624 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 

výstavby rodinného domu Kláře Kreibichové, bytem Frindova 1174/8A, Krásná Lípa a 

Jakubu Kreibichovi, bytem Kaštanová 285, Dolní Poustevna za cenu 88 200 Kč (do základní 

výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 21 200 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 p. p. č. 605/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy  

Usnesení ZM č. 13 – 23/2020  

ZM neschvaluje prodej p. p. č. 605/1 o výměře 2355 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Janu 

Hněvkovskému, bytem Litošická 1, Praha a Jaroslavě Hněvkovské, bytem Dlouhý Důl 8, 

Krásná Lípa do doby vyřešení dědictví p. p. č. 688/5, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.  

 

Směna pozemků  

Usnesení ZM č. 13 – 24/2020  

ZM schvaluje směnu p. p. č. 2748/59 o výměře 39 m2 a p. p. č. 3192/3 o výměře 16 m2, 

vše k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 2746/41 o výměře 65 m2, p. p. č. 2746/42 o výměře 2 m2, 

p. p. č. 2748/49 o výměře 41 m2, p. p. č. 2748/50 o výměře 71 m2, p. p. č. 2748/51  

o výměře 116 m2, p. p. č. 2748/53 o výměře 10 m2, p. p. č. 2748/54 o výměře 6 m2,  

p. p. č. 2748/55 o výměře 41 m2, p. p. č. 2748/62 o výměře 1 m2, p. p. č. 2751/36  

o výměře 125 m2, p. p. č. 2751/37 o výměře 68 m2, p. p. č. 2751/38 o výměře 4 m2,  

p. p. č. 2751/39 o výměře 32 m2, p. p. č. 2870/14 o výměře 519 m2, p. p. č. 2870/15  

o výměře 361 m2 a p. p. č. 3064/54 o výměře 2 m2, vše k. ú. Krásná Lípa ve vlastnictví 

Ústeckého kraje. ZM schvaluje Směnnou smlouvu č. 2020/36/15 - 298 dle přílohy.  

 

Omnium, z. s. - prodloužení termínu  

Usnesení ZM č. 13 – 25/2020  

ZM schvaluje Dodatek č. 2 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 31. 10. 2020 nahrazuje termínem 31. 10. 2021.  

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení ZM č. 13 – 26/2020  

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 - 265 na 

vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 2957/1, k. ú. Krásná Lípa,  

v ulici Křižíkova s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle 

přílohy.  

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení ZM č. 13 – 27/2020  

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 - 266 na 

vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 2950, k. ú. Krásná Lípa,  

v ulici Elišky Krásnohorské s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín,  

IČ 24729035, dle přílohy.  

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení ZM č. 13 – 28/2020  

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 - 268 na 

vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 2950, k. ú. Krásná Lípa,  

v ulici Elišky Krásnohorské s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín,  

IČ 24729035, dle přílohy.  



 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení ZM č. 13 – 29/2020  

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 - 269 na 

vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 2950, k. ú. Krásná Lípa,  

v ulici Elišky Krásnohorské s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín,  

IČ 24729035, dle přílohy.   

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení ZM č. 13 – 30/2020  

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 - 279 na 

vedení zemního kabelu v pozemcích místních komunikací v ul. Tyršova, Polní, Jugoslávská  

a Potoční s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.   

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení ZM č. 13 – 31/2020  

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 - 283, na 

vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 2950, k. ú. Krásná Lípa,  

v ul. El. Krásnohorské, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, 

dle přílohy.  

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení ZM č. 13 – 32/2020  

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 - 284 na 

vedení zemního kabelu v pozemku p. p. č. 1507, k. ú. Vlčí Hora, v části obce Vlčí Hora  

s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.   

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení ZM č. 13 – 33/2020  

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 - 286 na 

vedení zemního kabelu v pozemku p. p. č. 2829/1, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Čapkova  

s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.  

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení ZM č. 13 – 34/2020  

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 - 287 na 

vedení zemního kabelu v pozemku p. p. č. 1059/2, k. ú. Krásný Buk a p. p. č. 1588/1,  

k. ú. Krásná Lípa, v ulici Fibichovo údolí s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 

Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.  

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení ZM č. 13 – 35/2020  

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 - 288 na 

vedení zemního kabelu v pozemku p. p. č. 2971, k. ú. Krásná Lípa, v ulici El. Krásnohorské 

s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.   

 



Objekty - Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek  

Usnesení ZM č. 13 – 36/2020  

ZM schvaluje dokument „Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek“ k bytovému 

domu Nemocniční 1149/12a, dle přílohy.  

 

Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2021   

Usnesení ZM č. 13 – 37/2020  

ZM schvaluje Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2021 dle přílohy.   

 

Dotační program spolky   

Usnesení ZM č. 13 – 38/2020  

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

a práci s mládeží v roce 2021, dle přílohy.  

  

Asistent prevence kriminality  

Usnesení ZM č. 13 – 39/2020  

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Prevence kriminality 2021 na projekt 

Krásná Lípa - Asistent prevence kriminality 2021.  

Celkové náklady na projekt budou v maximální výši do 340 000 Kč. ZM schvaluje 

spoluúčast města v maximální výši 10% z celkových nákladů z organizační složky 0390.  

  

Terénní práce 2021   

Usnesení ZM č. 13 – 40/2020  

ZM bere na vědomí podání žádosti o dotaci na projekt Terénní programy 2021 do 

programu RVRZ Podpora terénní práce pro rok 2021. ZM schvaluje realizaci tohoto projektu 

prostřednictvím příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa v případě získání dotace.  

ZM schvaluje platbu Kostce Krásná Lípa, p. o. ve výši 108 000 Kč na realizaci projektu  

a navazující aktivity. 

  

Individuální dotace  

Usnesení ZM č. 13 – 41/2020  

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

a provoz Domu Českého Švýcarska v roce 2020 ve výši 250 000 Kč společnosti České 

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

uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2020/15/11 - 285 o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Krásná Lípa dle přílohy.  

  

DMO Lužické a Žitavské hory, z. s. - žádost o finanční výpomoc  

Usnesení ZM č. 13 – 42/2020  

ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 100 000 Kč na předfinancování 

projektů financovaných z dotačních programů pro DMO Lužické a Žitavské hory, z. s. 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s DMO Lužické  

a Žitavské hory, z. s., Dolní Prysk 17, Prysk, IČ 07195371, dle přílohy.  

 

 

 



Darovací smlouva - dýchací přístroj  

Usnesení ZM č. 13 – 43/2020  

ZM schvaluje Darovací smlouvu č. 2020/13/17 - 297 s Ústeckým krajem, Velká Hradební 

3118/48, Ústí nad Labem, IČ 70892156 na darování dýchacího přístroje Dräger PSS 4000, 

dle přílohy.  

 

Diskuze členů ZM  

Usnesení ZM č. 13 – 44/2020  

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

a) zpoplatnit parkování,  

b) do pravidel o prodeji pozemků vložit lhůty komunikace s žadatelem.  

 

 

 

 

Starosta města:      Místostarostka města:       

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

 

   

 

 

 

Ověřovatel zápisu:                Ověřovatel zápisu: 

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

 

 


