
 

USNESENÍ 
z 14. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 29. 3. 2021 

 

 
1. Plán jednání ZM 
Usnesení ZM č. 14 – 01/2021 
ZM schvaluje upravený plán jednání zastupitelstva města na rok 2021 dle přílohy a deleguje 
starostu města ke změně termínu zasedání v návaznosti na aktuální epidemiologickou 
situaci či jiné nepředvídatelné situace. 
 
2. Zprávu o plnění úkolů 
Usnesení ZM č. 14 – 02/2021 
ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 13. ZM. 
 
3. Bezpečnostní situace a prevence kriminality 
Usnesení ZM č. 14 – 03/2021 
ZM bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci a prevenci kriminality ve městě, 
předloženou npor. Mgr. Františkem Steinbachem, vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR, 
dle přílohy. 
 
4. Činnost o. p. s. České Švýcarsko 
Usnesení ZM č. 14 – 04/2021 
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti o. p. s. České Švýcarsko předloženou Janem Šmídem, 
ředitelem společnosti, dle přílohy. 
 
5. Stav majetku města 
Usnesení ZM č. 14 – 05/2021 
ZM bere na vědomí Zprávu o stavu majetku města (projekty, investice) předloženou Janem 
Kolářem, starostou města, dle přílohy. 
 
6. Odpadové hospodářství města Krásná Lípa 2016 - 2020 
Usnesení ZM č. 14 – 06/2021 
ZM bere na vědomí Zprávu o odpadovém hospodářství města Krásná Lípa předloženou 
Janem Kolářem, starostou města, dle přílohy. 
 
7. Program rozvoje města Krásná Lípa na období let 2021 - 2027 
Usnesení ZM č. 14 – 07/2021 
ZM schvaluje Program rozvoje města Krásná Lípa na období let 2021 - 2027. 
 
8. Strategie rozvoje mikroregionu Sever na období 2020 - 2030 
Usnesení ZM č. 14 – 08/2021 
ZM projednalo a schvaluje Strategii rozvoje mikroregionu Sever na období 2020-2030,      
dle přílohy. 
 
9. Nemovitosti - prodej objektu Nemocniční 952/18 
Usnesení ZM č. 14 – 09/2021 
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 952 na st. p. č. 962 a st. p. č. 962, p. p. č. 334/2         
v k. ú. Krásná Lípa, ulice Nemocniční, manželům Milanovi a Lucii Pešírovým, oba bytem 
Štefánikova 575/11, Krásná Lípa, z důvodu nízké nabídnuté kupní ceny. 
 
 
 



10. Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 12,           
Nemocniční 1149/12a 
Usnesení ZM č. 14 – 10/2021 
ZM schvaluje pronájem bytu a převod práv a závazků vyplývající ze Smlouvy o uzavření 
budoucí kupní smlouvy č. 2015/40/26-229 na byt č. 12, Nemocniční 1149/12a, uzavřené     
s Alenou Malíkovou, bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa, na Petra Malíka, bytem 
Bělohorská 150/257, Praha 6. 
 
11. Prodej st. p. č. 602/2, p. p. č. 2237/1, p. p. č. 2236/2 a p. p. č. 2236/1,                        
vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 14 – 11/2021 
ZM na základě cenové nabídky schvaluje prodej st. p. č. 602/2 o výměře 96 m2, p. p. č. 
2237/1 o výměře 253 m2, p. p. č. 2236/2 o výměře 622 m2 a p. p. č. 2236/1 o výměře    
60 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu v tomto pořadí: 
1. Mudr. Oumar Baldé, Západní 2750, Varnsdorf za cenu 250 tis. Kč, 
2. Lukáš Pakandl, Malátova 790/2, Krásná Lípa  za cenu 80 tis. 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. 
 
12. Prodej st. p. č. 320, st. p. č. 321, p. p. č. 435, p. p. č. 436 a části p. p. č. 433, 
vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 14 – 12/2021 
ZM na základě cenové nabídky schvaluje prodej st. p. č. 320 o výměře 229 m2, st. p. č. 321 
o výměře 62 m2, p. p. č. 435 o výměře 308 m2, p. p. č. 436 o výměře 15 m2 a části p. p. č. 
433 m2, vše k. ú. Krásná Lípa včetně opěrné zdi za účelem výstavby rodinného domu v 
tomto pořadí: 
1. Barbora Bublíková, Na Honech III 4931, Zlín a Jakub Ježek, Sokolovská 568/308, Praha 9                                
za cenu 155 tis. Kč, 
2.Georgiy Ruban, Kovanická 92, Poděbrady za cenu 120 tis. 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. 
 
13. Prodej st. p. č. 131, p. p. č. 178/3, p. p. č. 1742/5 a p. p. č. 179,                    
vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 14 – 13/2021 
ZM schvaluje prodej st. p. č. 131 o výměře 312 m2, p. p. č. 178/3 o výměře 50 m2, p. p. č. 
1742/5 o výměře 577 m2 a p. p. č. 179 o výměře 1016 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 
výstavby rodinného domu Janě Novákové, bytem Polní 724/5, Rumburk za cenu 145 950 Kč 
(do základní výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 37 750 Kč, porosty 48 200 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. 
 
14. Prodej části p. p. č. 790, části p. p. č. 791 a části st. p. č. 532,                        
vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 14 – 14/2021 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 790 o výměře 45 m2, části p. p. č. 791 o výměře o 
výměře 605 m2 a části st. p. č. 532 o výměře 11 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 
výstavby rodinného domu Tereze Matějkové, bytem Potoční 154/8, Krásná Lípa za cenu    
35 550 Kč (do základní výměry 33 050 Kč, studna 2 500 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. 



15. Prodej p. p. č. 2393/3, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 14 – 15/2021 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2393/3 o výměře 1135 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
výstavby rodinného domu Karlu Dvořákovi, bytem Křižíkova 1001/5, Krásná Lípa za cenu  
80 050 Kč (do základní výměry 56 750 Kč, porosty 23 300 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.  
ZM neschvaluje vyjmutí ceny porostů z jistiny. 
 
16. Prodej p. p. č. 1880/25, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 14 – 16/2021 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1880/25 o výměře 1116 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Jiřímu a Renatě Klugovým, oba bytem Rooseveltova 22, Krásná Lípa za cenu       
62 200 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
 
17. Prodej p. p. č. 800/3, části p. p. č. 800/1 a části p. p. č. 767/1, vše k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 14 – 17/2021 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 800/3 o výměře 443 m2, části p. p. č. 800/1 o výměře 228 m2 
a části p. p. č. 767/1 o výměře 174 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 
Ivanu Balážovi, bytem Jugoslávská 959/15, Krásná Lípa za cenu 47 250 Kč. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené. 
 
18. Prodej části p. p. č. 1902/5, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 14 – 18/2021 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1902/5 o výměře 810 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Monice Čechové, bytem Havlíčkova 605/22, Krásná Lípa za cenu 40 500 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
 
19. Prodej p. p. č. 2969/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 14 – 19/2021 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2969/1 o výměře 173 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Ireně a Václavu Sojkovým, oba bytem Dolní Chřibská 159, Chřibská za cenu        
17 300 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
 
20. Prodej části p. p. č. 1080, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení ZM č. 14 – 20/2021 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1080 o výměře 85 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení 
zahrady 4/6 podílu Milanu Černému (1949), bytem Březinova 1902/18, Teplice, 1/6 podílu 
Slavomíru Černému, bytem Úpořiny 53, Bystřany a 1/6 podílu Milanu Černému (1976), 
bytem Březinova 1902/18, Teplice za cenu 4 250 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s 
prodejem spojené. 
 
21. Prodej části p. p. č. 1080, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení ZM č. 14 – 21/2021 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1080 o výměře 140 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem 
zřízení zahrady Marii a Petru Juklíčkovým, oba bytem Krásný Buk 61, Krásná Lípa za cenu   
5 600 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
 
22. Prodej části p. p. č. 127/4, k. ú. Zahrady 
Usnesení ZM č. 14 – 22/2021 
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 127/4 (původní číslo pozemku 1084), k. ú. Zahrady, 
Marii a Petru Juklíčkovým, oba bytem Krásný Buk 61, Krásná Lípa z důvodu zachování 
pozemku pro potřeby města. 



23. Prodej p. p. č. 186/2, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 14 – 23/2021 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 186/2, k. ú. Krásná Lípa Haně Rychtaříkové, bytem 
Pekárenská 1442, Liberec z důvodu zachování pozemku pro potřeby města. 
 
24. Prodej p. p. č. 186/2, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 14 – 24/2021 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 186/2, k. ú. Krásná Lípa Mgr. Ivo Kratěnovi, bytem 
Londýnská 254/7, Praha z důvodu zachování pozemku pro potřeby města. 
 
25. Prodej částí p. p. č. 132/1, p. p. č. 143/1 a p. p. č. 144/1,                                
vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 14 – 25/2021 
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 132/1, části p. p. č. 143/1 a části p. p. č. 144/1, vše    
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zajištění přístupu Heleně a Zdeňku Margoliusovým, 
bytem U Větrolamu 5, Praha 8 z důvodu zachování pozemků pro potřeby města. Přístup     
k objektu žadatelů je řešen věcným břemenem. 
 
26. Prodej p. p. č. 670, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 14 – 26/2021 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 670 o výměře 63 m2, k. ú. Krásná Lípa Miloslavu Oplovi, 
bytem Jugoslávská 86/6, Krásná Lípa a Ing. Lence Oplové, bytem Na vyhaslém 3265, 
Kladno do doby schválení připravované změny č. 1 Územního plánu města Krásná Lípa. 
 
27. Prodej p. p. č. 589, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 14 – 27/2021 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 589 o výměře 829 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení 
zahrady Marku Hejnému, bytem Dlouhý Důl, Krásná Lípa do doby schválení připravované 
změny č. 1 Územního plánu města Krásná Lípa. 
 
28. Prodej st. p. č. 468, p. p. č. 740 a p. p. č. 742/2, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 14 – 28/2021 
ZM neschvaluje prodej st. p. č. 468 o výměře 115 m2, p. p. č. 740 o výměře 196 m2          
a p. p. č. 742/2 o výměře 391 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Janu      
a Radce Hnutovým, bytem Polní 661/4, Krásná Lípa z důvodu určení pozemků pro výstavbu. 
 
29. Prodej p. p. č. 94, p. p. č. 97 a p. p. č. 98, vše k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 14 – 29/2021 
ZM schvaluje prodej 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 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 160 000 
Kč firmě Nobilis Tilia s. r. o., se sídlem Vlčí Hora 147, Krásná Lípa, IČ 25497006. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
 
30. Prodej p. p. č. 3051/23, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 14 – 30/2021 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 3051/23 o výměře 10 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou Oprava a rekonstrukce Křinice     
v Krásné Lípě pod Policií Povodí Ohře, s. p., se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, IČ 
70889988 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 288 Kč. Cenu znaleckého posudku      
a poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. 
 
 
 
 



31. Odkoupení p. p. č. 69, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 14 – 31/2021 
ZM schvaluje odkoupení p. p. č. 69 o výměře 116 m2, k. ú. Krásná Lípa za cenu 8 000 Kč 
od JUDr. Břetislava Komana, se sídlem Bubenská 25, Praha 7, IČ 11200138, insolvenčního 
správce dlužníka OPZ PLUS, a. s., se sídlem Hradební 761/3, Praha 1, IČ 45274835.        
ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní č. 2021/10/19 - 65 a následné 
uzavření kupní smlouvy dle přílohy. 
 
32. Odkoupení části p. p. č. 25/1 a části p. p. č. 24/1, vše k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 14 – 32/2021 
ZM neschvaluje odkoupení části p. p. č. 25/1 a části p. p. č. 24/1, vše k. ú. Vlčí Hora od 
Libuše Steckerové, bytem Vlčí Hora 51, Krásná Lípa a RNDr. Martina Procházky, bytem 
Horáčkova 1213/21, Praha do doby vyřešení věcného břemene na uvedených pozemcích. 
 
33. Darování části p. p. č. 26/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 14 – 33/2021 
ZM neschvaluje přijetí daru části p. p. č. 26/1, k. ú. Vlčí Hora od Libuše Steckerové, bytem 
Vlčí Hora 51, Krásná Lípa. 
 
34. Směna pozemků - Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 14 – 34/2021 
ZM neschvaluje směnu části p. p. č. 1461 a p. p. č. 28/2 za část p. p. č. 26/1, vše k. ú. Vlčí 
Hora s Libuší Steckerovou, bytem Vlčí Hora 51, Krásná Lípa z důvodu nesouhlasného 
stanoviska MěÚ Rumburk, úsek silniční správní úřad s rozdělením p. p. č. 1461, k. ú. Vlčí 
Hora. 
 
35. Prodej p. p. č. 1965/1, p. p. č. 1965/9 a p. p. č. 1964/2, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 14 – 35/2021 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1965/1 o výměře 2353 m2, p. p. č. 1965/9 o výměře       
1686 m2 a p. p. č. 1964/2 o výměře 3717 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem vybudování 
apartmánových a rekreačních domků FJ Development s. r. o., IČ 07857195, se sídlem 
Hradecká 1152/11, Hradec Králové z důvodu zachování pozemků pro potřeby ZŠ a MŠ 
Krásná Lípa. 
 
36. Prodej p. p. č. 2146, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 14 – 36/2021 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 2146 o výměře 1079 m2, k. ú. Krásná Lípa Danielu Kylerovi, 
bytem Nová Ves 4, Rybniště a Ing. Petře Kylerové, bytem Na Valech 1680/5, Děčín z 
důvodu zachování přístupu k tůni č. 5. 
 
37. Zrušení usnesení 
Usnesení ZM č. 14 – 37/2021 
ZM ruší usnesení ZM č. 11-10/2020 ze dne 7. 9. 2020 o prodeji části p. p. č. 796, k. ú. Vlčí 
Hora z důvodu odstoupení žadatele od koupě. 
ZM neschvaluje vrácení kauce 10 000 Kč. 
 
38. Zrušení usnesení 
Usnesení ZM č. 14 – 38/2021 
ZM ruší usnesení ZM č. 11-06/2020 ze dne 7. 9. 2020 o prodeji p. p. č. 2164, k. ú. Krásná 
Lípa z důvodu odstoupení žadatele od koupě. 
 
 
 
 



39. Zrušení usnesení 
Usnesení ZM č. 14 – 39/2021 
ZM ruší usnesení ZM č. 10-11/2020 ze dne 8. 6. 2020 o prodeji st. p. č. 512/1, st. p. č. 
512/2 a p. p. č. 802/2, vše k. ú. Krásná Lípa z důvodu uplynutí lhůty k podpisu a uhrazení 
kupní ceny. 
 
40. Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 14 – 40/2021 
ZM schvaluje Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa 
dle upravené přílohy. 
 
41. Schválení výjimky z pravidel dotačního programu 
Usnesení ZM č. 14 – 41/2021 
ZM schvaluje výjimku z pravidel Dotačního programu na podporu výstavby RD panu Marku 
Hejnému, Dlouhý Důl 19, Krásná Lípa, spočívající v překročení dvanáctiměsíční lhůty pro 
předložení povolení stavby RD. 
 
42. Dotace na podporu výstavby RD 
Usnesení ZM č. 14 – 42/221 
ZM schvaluje smlouvu na poskytnutí dotace z programu Dotační program na podporu 
výstavby rodinného domu č. 2021/15/15 - 77 s Markem Hejným, bytem Dlouhý Důl 19, 
Krásná Lípa, ve výši 37 480 Kč, dle přílohy. 
 
43. Oprava smlouvy č. 2020/16/15 - 279 
Usnesení ZM č. 14 – 43/2021 
ZM schvaluje opravu textu smlouvy č. 2020/16/15 - 279 s firmou ČEZ Distribuce a. s., 
Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, spočívající v opravě částky, poskytnuté jako náhradu 
za zřízení věcného břemene. 
 
44. Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 14 – 44/2021 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2021/16/15 - 23 na 
vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 1101/1, k. ú. Krásná Lípa,     
v ul. Rumburská s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle 
přílohy. 
 
45. Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 14 – 45/2021 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2021/16/15 - 24 na 
vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 3021, k. ú. Krásná Lípa, v ul. 
Bezručova s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy. 
 
46. Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 14 -46/2021 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2021/16/15 - 25 na 
vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 2829/1, k. ú. Krásná Lípa,     
v ul. Čapkova s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy. 
 
47. Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 14 – 47/2021 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2021/16/15 - 26 na 
vedení zemního kabelu v pozemku komunikace pro pěší p. p. č. 374/6, k. ú. Krásná Lípa,    
v ul. Školní s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy. 
 



48. Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 14 – 48/2021 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2021/16/15 - 27 na 
vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 1067, k. ú. Krásný Buk,         
v místní části Kamenná Horka s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín,           
IČ 24729035, dle přílohy. 
 
49. Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 14 – 49/2021 
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, IČ 24729035,          
dle přílohy. 
 
50. Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 14 – 50/2021 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 - 284, na 
vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 1507, k. ú. Vlčí Hora, v části 
obce Vlčí Hora, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, IČ 24729035, dle přílohy. 
 
51. Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 14 – 51/2021 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2020/16/15 - 286, na 
vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 2829/1, k. ú. Krásná Lípa,     
v ul. Čapkova, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, IČ 24729035, dle přílohy. 
 
52. Dotace 
Usnesení ZM č. 14 – 52/2021 
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace na zajištění činností v oblasti cestovního ruchu   
a provoz Domu Českého Švýcarska v roce 2021 ve výši 800 000 Kč společnosti České 
Švýcarsko, o. p. s., Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa, IČ 25436911 a schvaluje 
uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2021/15/11 - 64 na poskytnutí individuální dotace,      
dle přílohy. 
 
53. Členské příspěvky 
Usnesení ZM č. 14 – 53/2021 
ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná Lípa na rok 2021 do: 
1) HSRD ve výši 5 000 Kč, 
2) Euroregion NISA ve výši 17 355 Kč, 
3) Euroregion LABE ve výši 13 884 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 24 290 Kč, 
7) MAS Český sever ve výši 500 Kč. 
 
54. Kontrolní výbor ZM 
Usnesení ZM č. 14 – 54/2021 
ZM ukládá Kontrolnímu výboru ZM Krásná Lípa provést tyto kontrolní akce v roce 2021: 
- plnění usnesení RM a ZM, 
- výběrové řízení při zadávání zakázek a výběr zhotovitele, 
- dodržování předpisů a norem při správě městského majetku. 
 
 
 



55. Finanční výbor ZM 
Usnesení ZM č. 14 – 55/2021 
ZM ukládá finančnímu výboru ZM Krásná Lípa provést tyto kontrolní akce v roce 2021: 
- kontrola přidělování finančních příspěvků městem v rámci dotačního programu na opravy 
fasád, střech a oplocení v roce 2020, 
- kontrola přidělování dotací na podporu výstavby rodinných domů v roce 2020, 
- kontrola přidělování finančních příspěvků městem na podporu kulturní, sportovní             
a tělovýchovné činnosti a práci s mládeží za rok 2020. 
 
56. Dotace spolky 
Usnesení ZM č. 14 – 56/2021 
ZM schvaluje rozdělení dotací v souladu s Dotačním programem na podporu kulturní, 
sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží pro rok 2021 a uzavření příslušných 
veřejnoprávních smluv dle přílohy. 
 
57. Dotace neschválení 
Usnesení ZM č. 14 – 57/2021 
ZM neschvaluje poskytnutí dotace žadatelům v souladu s Dotačním programem na podporu 
kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží pro rok 2021 dle přílohy. 
 
58. Máme rádi kulturu 
Usnesení ZM č. 14 – 58/2021 
ZM schvaluje přijetí dotace a realizaci projektu Máme rádi kulturu z Programu rozvoje 
venkova přes MAS Český sever, z. s. , Fische 421 a schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí 
dotace z Programu rozvoje venkova ČR č. 2021/15/19 - 75 dle přílohy. 
 
59. Hasiči 
Usnesení ZM č. 14 – 59/2021 
ZM schvaluje Zásady spolupráce mezi městem Krásná Lípa a Sborem dobrovolných hasičů 
Krásná Lípa, dle přílohy. 
 
60. 2. rozpočtové opatření 2021 
Usnesení ZM č. 14 – 60/2021 
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2021 dle přílohy. 
 
61. Poplatek z pobytu 
Usnesení ZM č. 14 – 61/2021 
ZM schvaluje vzhledem k epidemiologické situaci a vydaným opatřením v oblasti cestovního 
ruchu nenavyšovat poplatek z pobytu na území města Krásná Lípa pro rok 2021. 
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