
 

USNESENÍ 

z 9. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 9. 3. 2020  

 

 

Informace o připravovaných investicích 

Usnesení ZM č. 9 – 01/2020  

ZM bere na vědomí informaci Jana Koláře, starosty města o připravovaných investičních 

akcích v roce 2020. 

  

Zpráva o činnosti o. p. s. České Švýcarsko   

Usnesení ZM č. 9 – 02/2020  

ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti o. p. s. České Švýcarsko předloženou Janem 

Šmídem, ředitelem.  

  

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019  

Usnesení ZM č. 9 – 03/2020  

ZM schvaluje zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2019 dle přílohy.   

 

Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 2, Nemocniční 

1149/12a  

Usnesení ZM č. 9 – 04/2020  

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

budoucí kupní smlouvy č. 2000/40/13 - 271 na byt č. 2, Nemocniční 1149/12a, uzavřené  

s MUDr. Janem Marhanem, bytem Hálkova 7, Rumburk, na Jana Marhana, bytem Příkrá 

939/6, Rumburk.  

 

Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 3, Nemocniční 

1149/12a  

Usnesení ZM č. 9 – 05/2020  

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

budoucí kupní smlouvy č. 2004/40/17 - 359 na byt č. 3, Nemocniční 1149/12a, uzavřené  

s Miloslavem Dvořákem, bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa, rovným dílem na Petra  

Dvořáka, bytem Sluneční 2484, Česká Lípa a Moniku Prokopovou, bytem Nemocniční 

1149/12a, Krásná Lípa.  

 

Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 31, Nemocniční 

1149/12a  

Usnesení ZM č. 9 – 06/2020  

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

budoucí kupní smlouvy č. 2007/40/17 - 2 na byt č. 31, Nemocniční 1149/12a, uzavřené  

s Kateřinou Marhanovou, bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa, na Matěje Koubského, 

bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa.  

 

 

 

 



Prodej p. p. č. 1220/1, části p. p. č. 1565 a části p. p. č. 1182/4, vše k. ú. Vlčí 

Hora  

Usnesení ZM č. 9 – 07/2020  

ZM schvaluje prodej p. p. č. 1220/1 o výměře 194 m2, části p. p. č. 1565 o výměře 165 m2 

a části p. p. č. 1182/4 o výměře 838 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady 

Anně Fritsche, bytem Sněžná 42, Krásná Lípa za cenu 53 865 Kč. Kupující uhradí veškeré 

náklady s prodejem spojené.   

 

Prodej částí p. p. č. 441/2, p. p. č. 441/10, p. p. č. 439/1 a p. p. č. 440, vše k. ú. 

Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 9 – 08/2020  

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 440 o výměře 153 m2, části p. p. č. 439/1 o výměře  

290 m2, části p. p. č. 441/10 o výměře 317 m2 a části p. p. č. 441/2 o výměře 687 m2, 

vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Dině Ruban a Ilyovi Sosonkinovi, 

oba bytem Táboritská 432/2, Poděbrady za cenu 128 650 Kč (do základní výměry  

60 000 Kč, nad základní výměru 12 350 Kč, porosty 56 300 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 částí p. p. č. 1937/1, p. p. č. 1902/5 a p. p. č. 1857/9, vše k. ú. Krásná 

Lípa  

Usnesení ZM č. 9 – 09/2020  

ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1937/1, části p. p. č. 1902/5 a části p. p. č. 1857/9, 

vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zajištění přístupu Andreji a Aleně Vnenkovým, oba bytem 

B. Krawce 3160, Varnsdorf z důvodu vydaného nesouhlasu s rozdělením pozemků.   

 

Prodej p. p. č. 261/33, části p. p. č. 261/4 nebo části p. p. č. 557/2, vše k. ú. 

Kyjov u Krásné Lípy  

Usnesení ZM č. 9 – 10/2020  

ZM neschvaluje prodej p. p. č. 261/33 o výměře 1107 m2, části p. p. č. 261/4 a části  

p. p. č. 557/2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem výstavby rodinného domu  

a parkovacího stání Lukáši Pelantovi, bytem Sellnerova 356, Mladá Boleslav z důvodu 

zachování pozemků pro potřeby města.  

 

Prodej p. p. č. 278/2, k. ú. Krásný Buk  

Usnesení ZM č. 9 – 11/2020  

ZM neschvaluje prodej p. p. č. 278/2 o výměře 295 m2, k. ú. Krásný Buk Jiřině Buriánkové, 

bytem Řetězová 11/102, Děčín a Pavlu Buriánkovi, bytem Krásný Buk 88, Krásná Lípa za 

účelem zřízení zahrady z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.  

 

Prodej části p. p. č. 1857/9, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 9 – 12/2020  

ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1857/9, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 

Maxu a Miroslavě Eichhoff, bytem Havlíčkova 951/10, Krásná Lípa z důvodu zpracované 

zástavbové studie.  

 

 



 

 

Prodej p. p. č. 1309/3, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 9 – 13/2020  

ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1309/3 o výměře 13668 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 

výstavby rodinného domu Radimu Kosovi, bytem Kyjovská 350/81, Krásná Lípa z důvodu 

zachování pozemku pro potřeby města.  

 

Zrušení usnesení o prodeji a odkoupení pozemků  

Usnesení ZM č. 9 – 14/2020  

ZM ruší usnesení ZM č. 19-18/2018 ze dne 11. 6. 2018 o prodeji části p. p. č. 1460,  

k. ú. Vlčí Hora p. Kaděrovi, části p. p. č. 1460, k. ú. Vlčí Hora p. Steckerové a odkoupení 

části p. p. č. 26/1, k. ú. Vlčí Hora od p. Steckerové z důvodu nezájmu žadatelů.  

 

Revokace usnesení  

Usnesení ZM č. 9 – 15/2020  

ZM doplňuje usnesení ZM č. 7-15/2019 ze dne 12. 12. 2019 o prodeji p. p. č. 525/2  

a p. p. č. 529/2, vše k. ú. Krásný Buk tak, že prodej bude realizován po vydání příslušných 

povolení na veřejný zdroj pitné vody na sousedním pozemku. 

 

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

Usnesení ZM č. 9 – 16/2020  

ZM schvaluje opravu usnesení ZM č. 7-19/2019 ze dne 12. 12. 2019, kdy se výměra 

prodávaného pozemku mění ze 129 m2 na 152 m2 a kupní cena z 9 805 Kč na 10 840 Kč.  

 

Členské příspěvky   

Usnesení ZM č. 9 – 17/2020  

ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná Lípa na rok 2020 do: 

1) HSRD ve výši 5 000 Kč, 

2) Euroregion NISA ve výši 17 265 Kč, 

3) Euroregion LABE ve výši 13 812 Kč, 

4) Destinační fond ve výši 26 450 Kč, 

5) DMO Lužické a Žitavské hory ve výši 20 000 Kč, 

6) DSO Sever ve výši 24 395 Kč.  

 

Změna názvu ulice  

Usnesení ZM č. 9 – 18/2020  

ZM schvaluje na základě § 84 odst. 2 písm. s) zákona o obcích změnu názvu ulice 

Smetanova na ulici Dittrichova. ZM ukládá Janě Drobečkové zajistit označení této ulice.  

 

20. Označení veřejného prostranství  

Usnesení ZM č. 9 – 19/2020  

ZM schvaluje na základě § 84 odst. 2 písm. s) zákona o obcích označení veřejného 

prostranství a to Městský park C. A. Dittricha. ZM ukládá Janě Drobečkové zajistit označení 

tohoto prostranství.  

 

 



 

Pečovatelská služba 2020  

Usnesení ZM č. 9 – 20/2020  

ZM schvaluje přijetí dotace na pečovatelskou službu pro rok 2020 z programu Podpora 

sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020 od Ústeckého kraje ve výši 713 900 Kč. 

ZM schvaluje realizaci projektu.  

  

Dotace spolky   

Usnesení ZM č. 9 – 21/2020  

ZM schvaluje rozdělení dotací v souladu s Dotačním programem na podporu kulturní, 

sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží pro rok 2020 a uzavření příslušných 

veřejnoprávních smluv dle upravené přílohy. 

 

Dotace - neschválení   

Usnesení ZM č. 9 – 22/2020  

ZM neschvaluje poskytnutí dotace žadatelům v souladu s Dotačním programem na podporu 

kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží pro rok 2020 dle upravené 

přílohy.  

  

Dotace na podporu výstavby RD  

Usnesení ZM č. 9 – 23/2020  

ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2020/15/15 - 72 o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Krásná Lípa na rok 2020 pro Dotační program na podporu výstavby rodinných domů 

s Mgr. Lucií Hankovou, Sokolská 222/6, Krásná Lípa a Janem Švarcem, Tovární 672, 

Šluknov, ve výši 42 000 Kč.  

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení ZM č. 9 – 24/2020  

ZM schvaluje Smlouvu č. 2020/16/15 - 19 o zřízení věcného břemene vrchního vedení el. 

kabelu nad pozemky města p. p. č. 1057/1, k. ú. Krásný Buk, s firmou ČEZ Distribuce a. s., 

Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035.  

 

Užívání závěsného odznaku   

Usnesení ZM č. 9 – 25/2020 

ZM stanovuje členku zastupitelstva města Drahoslavu Lehoczkou k užívání závěsného 

odznaku se státním znakem České republiky při občanských obřadech a obřadech vítání 

občánků. ZM tímto pověřuje jmenovanou členku ZM na celé volební období 2020 - 2022.  

Jmenovaná s tímto vyslovila souhlas.  

  

Pracovně právní vztah  

Usnesení ZM č. 9 – 26/2020  

ZM souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Krásná Lípa a Václavem 

Hiekem, zastupitelem ve věci přípravy podkladů a knihy s názvem Německé století  

v nejsevernějších Čechách 1919 - 2019. 

 

 

 



Kontrolní výbor ZM   

Usnesení ZM č. 9 – 27/2020  

ZM ukládá kontrolnímu výboru ZM Krásná Lípa provést tyto kontrolní akce v roce 2020: 

- náplň práce preventisty kriminality a její dodržování, 

- plnění usnesení RM a ZM,  

- dodržování podmínek a uplatňování dotačního programu na podporu kulturní, sportovní, 

  tělovýchovné činnosti a práci s mládeží,  

- připravenost města na suché období, zajištění vody pro občany atd.  

  

Dům Českého Švýcarska - objekt  

Usnesení ZM č. 9 – 28/2020  

ZM schvaluje zřízení nové organizační složky města Krásná Lípa 0377 - Dům ČŠ (objekt).  

 

1. rozpočtové opatření 2020  

Usnesení ZM č. 9 – 29/2020  

ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2020 dle přílohy.   

 

Diskuze členů ZM  

Usnesení ZM č. 9 – 30/2020  

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

a) zabývat se úpravou prostranství v prostoru bývalé Dittrichovy vily, 

b) oslovit majitele Pivovaru ohledně hlučnosti při zásobování a stání aut v křižovatce, které 

    omezují silniční provoz. 

 

 

 

 

 

Starosta města:         Místostarostka města:       

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

 

   

 

 

 

Ověřovatel zápisu:         Ověřovatel zápisu: 

Jiří Vích  …………..…………………….                PaedDr. Zbyněk Šedivý …………………… 


