
 

 

USNESENÍ 

z 15. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 7. 6. 2021 

 

Rezignace na mandát člena ZM   

Usnesení ZM č. 15 – 01/2021  

ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Mileny Nagelové na mandát člena Zastupitelstva města Krásná 

Lípa.  

  

Složení slibu   

Usnesení ZM č. 15 – 02/2021  

ZM bere na vědomí, že zákonem předepsaný slib dodatečně složil Miroslav Řebíček.  

  

Zpráva o plnění úkolů z 14. ZM  

Usnesení ZM č. 15 – 03/2021  

ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 14. ZM.  

 

Závěrečný účet města Krásná Lípa za rok 2020  

Usnesení ZM č. 15 – 04/2021  

ZM schvaluje Závěrečný účet města - Zprávu o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2020  

dle přílohy. 

ZM vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města bez výhrad.  

 

Účetní závěrka za rok 2020  

Usnesení ZM č. 15 – 05/2021  

ZM schvaluje účetní závěrku města Krásná Lípa sestavenou k 31. 12. 2020 dle přílohy.   

 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hospodaření   

Usnesení ZM č. 15 – 06/2021  

ZM bere na vědomí Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Krásná Lípa, p. o. za rok 2020 dle přílohy.  

  

Kostka Krásná Lípa, p. o. – Zpráva o hospodaření a činnosti   

Usnesení ZM č. 15 – 07/2021  

ZM bere na vědomí Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. za rok 

2020 vč. plnění rozpočtu roku 2020, dle přílohy. 

ZM schvaluje Výroční zprávu za rok 2020.  

  

Křinice, s. r. o. - Zpráva o hospodaření   

Usnesení ZM č. 15 – 08/2021  

ZM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Křinice Krásná Lípa, s. r. o. za rok 2020 dle přílohy.  

  

Zabezpečení dodávek tepla a příprava TUV - sídliště  

Usnesení ZM č. 15 – 09/2021  

ZM projednala způsob zabezpečení dodávek tepla a přípravu TUV z centrálního zdroje tepla pro 

sídliště v lokalitě ulice Nemocniční, prostřednictvím městské společnosti KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, 

s. r. o. a jeho dlouholetou udržitelnost, zejména pak s ohledem na jeho nedávnou modernizaci 

centrálního zdroje a v této souvislosti:  

a) konstatuje připravenost vkládání potřebných investic do CZT a rozvodů, 

b) neschvaluje jakékoliv kroky sloužící k rozkladu CZT na sídlišti, budování individuálních zdrojů 

tepla a neschvaluje vydávání případných souhlasů se zásahy a dále ukládání sítí do pozemků  

v majetku města.  

  

 

 

 



 

 

Základní škola - plynová kotelna  

Usnesení ZM č. 15 – 10/2021  

ZM schvaluje rámcovou obnovu stávající plynové kotelny v objektu Školní 558/10, Krásná Lípa jejíž 

součástí bude zejména osazení nových kondenzačních plynových kotlů s nerezovými výměníky vč. 

nového kouřovodu, nová MaR, příprava TUV a s tím související potřebná výměna rozvodů a zařízení 

v max. výši 2 300 000 Kč vč. DPH.   

 

Zamítnutí žaloby (2. kolo) – projekt Kanalizace Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 15 – 11/2021  

ZM bere na vědomí Rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 29 Af 14/2019-112 o zamítnutí žaloby 

města Krásná Lípa proti Rozhodnutí předsedy ÚOHS o porušení transparentnosti při zadání veřejné 

zakázky na výběr dodavatele stavby Kanalizace Krásná Lípa. 

ZM schvaluje opětovné podání kasační stížnosti na přezkum celé věci k Nejvyššímu správnímu 

soudu v Brně. 

  

Snížení světelného znečištění III. etapa a Bike Boxy  

Usnesení ZM č. 15 – 12/2021  

ZM bere na vědomí přijetí dotací a realizaci projektů Snížení světelného znečištění III. etapa a Bike 

Boxy spolufinancovaných z Národního programu Životní prostředí.   

 

5. rozpočtové opatření 2021  

Usnesení ZM č. 15 – 13/2021  

ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2021 dle upravené přílohy.  

 

Nemovitosti - prodej objektu Nemocniční 952/18  

Usnesení ZM č. 15 – 14/2021  

ZM schvaluje prodej objektu č. p. 952 na st. p. č. 962 a st. p. č. 962 (372 m2), p. p. č. 334/2 (291 m2), 

vše v k. ú. Krásná Lípa, ulice Nemocniční, manželům Markovi a Lucii Maříkovým, oba bytem 

Vojtěcha Kováře 330, Rumburk, za kupní cenu 5 000 000 Kč splatnou před podpisem kupní 

smlouvy.  

 

Nemovitosti - prodej objektu Rumburská 977/5  

Usnesení ZM č. 15 – 15/2021  

ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 977 na st. p. č. 969/1 a st. p. č. 969/1, p. p. č. 1168/1, vše v k. ú. 

Krásná Lípa, ulice Rumburská, firmě PRAGIS REAL PROPERTY s. r. o., se sídlem  

V Holešovičkách 94/41, Praha 8 - Libeň, z důvodu nízké nabídnuté kupní ceny.  

 

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

Usnesení ZM č. 15 – 16/2021  

ZM na základě cenové nabídky schvaluje prodej části p. p. č. 796 o výměře 1810 m2, k. ú. Vlčí Hora 

za účelem výstavby rodinného domu Peteru Leškovi, bytem Tatranská 14, Trnava a Lence Leškové, 

bytem Voctářova 2436/3A, Praha 8 za cenu 255 000 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. 1123/2 a části p. p. č. 1106/2, vše k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení ZM č. 15 – 17/2021  

ZM na základě cenové nabídky schvaluje prodej části p. p. č. 1123/2 o výměře 543 m2 a části p. p. č. 

1106 o výměře 679 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem výstavby rodinného domu Tomášovi a Ivě 

Hurychovým, oba bytem Husovo náměstí 7, Ledeč nad Sázavou, za cenu 151 000 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. 2164, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 15 – 18/2021  

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

za účelem výstavby rodinného domu Radku Hlinkovi, bytem Rumburská 977/5, Krásná Lípa za cenu 

150 000 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 vypršení výpovědní doby současnému nájemci. 

 

Prodej části st. p. č. 662/9, části p. p. č. 2307/1 a části p. p. č. 2308/1, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 15 – 19/2021  

ZM schvaluje prodej části st. p. č. 662/9, části p. p. č. 2307/1 a části p. p. č. 2308/1 o celkové výměře 

1393 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Ing. Jiřímu Krčkovi, bytem 

Nemocniční 11, Krásná Lípa za cenu 88 950 Kč (do základní výměry 60 000 Kč, nad základní 

výměru 28 950 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 st. p. č. 662/9, části p. p. č. 2307/1 a části p. p. č. 2308/1, vše k. ú. Krásná Lípa   

Usnesení ZM č. 15 – 20/2021  

ZM schvaluje prodej části st. p. č. 662/9 a části p. p. č. 2307/1 o celkové výměře 1550 m2 a části  

p. p. č. 2308/1 o výměře 20 m2, vše k. ú. Krásná Lípa (pozemek pod rodinným domem žadatelky  

a zahrada) Kláře Kotrmanové, bytem Vítkovická 2045, Nymburk za cenu 115 500 Kč. Kupující 

uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej části p. p. č. 744/1, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 15 – 21/2021  

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 744/1 o výměře 1452 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby 

rodinného domu Janě Iljukové, bytem Sportovní 166/9, Rumburk za cenu 120 200 Kč (do základní 

výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 37 800 Kč, porosty 22 400 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. 744/2, části p. p. č. 744/1 a části p. p. č. 744/3, vše k. ú. Krásná Lípa a odkoupení 

části p. p. č. 744/6, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 15 – 22/2021  

ZM schvaluje prodej p. p. č. 744/2 o výměře 331 m2, části p. p. č. 744/1 o výměře 446 m2 a části  

p. p. č. 744/3 o výměře 346 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Karlu a Jaroslavě 

Kočárkovým, oba bytem Polní 96/9, Krásná Lípa za cenu 81 400 Kč za podmínky prodeje části  

p. p. č. 744/6 o výměře 542 m2, k. ú. Krásná Lípa městu Krásná Lípa za cenu 34 100 Kč. Náklady 

budou hrazeny rovným dílem.   

 

Prodej části p. p. č. 629, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 15 – 23/2021  

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 629 o výměře 637 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby 

rodinného domu Ing. Pavlu Sedlákovi a Ing. Janě Dvořákové, oba bytem F. X. Procházky 29/14, 

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav za cenu 31 850 Kč (do základní výměry 31 850 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. 1159/1 a části p. p. č. 1166/2, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 15 – 24/2021  

ZM schvaluje prodej p. p. č. 1159/1 o výměře 1164 m2 a části p. p. č. 1166/2 o výměře 713 m2, vše 

k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Mojmíru Eliášovi, bytem Gabinova 823/2, 

Praha 5 za cenu 167 550 Kč (do základní výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 101 550 Kč, 

porosty 6 000 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 st. p. č. 512/1, st. p. č. 512/2 a p. p. č. 802/2, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 15 – 25/2021  

ZM schvaluje prodej st. p. č. 512/1 o výměře 33 m2, st. p. č. 512/2 o výměře 502 m2 a p. p. č. 802/2 

o výměře 694 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Renatě Křenkové, 

bytem Skalice u České Lípy 510 za cenu 100 950 Kč (do základní výměry 60 000 Kč, nad základní 

výměru 4 350 Kč, porosty 36 600 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. 2519/8 a části p. p. č. 2519/7, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 15 – 26/2021  

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2519/8 a části p. p. č. 2519/7 o celkové výměře 1874 m2, vše k. ú. 

Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Haně Volfové, bytem Pletařská 660/9, Krásná Lípa za cenu 

188 200 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej p. p. č. 347, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení ZM č. 15 – 27/2021  

ZM schvaluje prodej p. p. č. 347 o výměře 1864 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady 

Zbyňku Holinkovi, bytem Chlebovická 490, Praha 9 za cenu 318 700 Kč. Kupující uhradí veškeré 

náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej části p. p. č. 1819/1, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 15 – 28/2021  

ZM nechvaluje prodej části p. p. č. 1819/1 o výměře 134 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 

zahrady Jiřímu a Daniele Kalvasovým, oba bytem Dittrichova 1059/21, Krásná Lípa z důvodu 

zachování pozemku pro potřeby města.  

 

Prodej p. p. č. 2840/1, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 15 – 29/2021  

ZM neschvaluje prodej p. p. č. 2840/1 o výměře 607 m2, k. ú. Krásná Lípa Zbyšku a Lence 

Kočárkovým, bytem Rumburská 493/7, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku pro potřeby 

města.  

 

Prodej p. p. č. 108/2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy  

Usnesení ZM č. 15 – 30/2021  

ZM neschvaluje prodej p. p. č. 108/2 o výměře 419 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení 

zahrady Václavu Pešťákovi a Gabriele Sedláčkové, oba bytem Kyjov 109, Krásná Lípa z důvodu 

zachování pozemku pro potřeby města.  

 

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

Usnesení ZM č. 15 – 31/2021  

ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 2164, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jiřímu a Marii 

Homolkovým, oba bytem Liběšice 204 z důvodu určení pozemku pro výstavbu.   

 

Prodej části p. p. č. 1902/5 a části p. p. č. 1867/9, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 15 – 32/2021  

ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1902/5 a části p. p. č. 1857/9, vše k. ú. Krásná Lípa Andreji  

a Aleně Vnenkovým, oba bytem B. Krawce 3160, Varnsdorf.  

 

Směna části p. p. č. 1857/9 a části p. p. č. 1857/8, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 15 – 33/2021  

ZM schvaluje směnu části p. p. č. 1857/9 o výměře 202 m2, k. ú. Krásná Lípa za část p. p. č. 1857/8 

o výměře 201 m2, vše k. ú. Krásná Lípa s Andrejem a Alenou Vnenkovými, bytem B. Krawce 3160, 

Varnsdorf. Náklady se směnou budou hrazeny rovným dílem.  

 

 



Směna části p. p. č. 1168/1 za p. p. č. 1169, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 15 – 34/2021  

ZM neschvaluje směnu části p. p. č. 1168/1 o výměře cca 2 700 m2, k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 1169 

o výměře 2707 m2, k. ú. Krásná Lípa s Ing. Petrem Peškem, bytem Krásný Buk 81, Krásná Lípa  

z důvodu nepoměru hodnoty směňovaných pozemků.  

 

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

Usnesení ZM č. 15 – 35/2021  

ZM ruší usnesení ZM č. 13-19/2020 ze dne 7. 12. 2020 o prodeji části p. p. č. 417 a části p. p. č. 

444/4, vše k. ú. Krásný Buk Petru a Heleně Hrušovským z důvodu nepodepsání kupní smlouvy  

a neuhrazení kupní ceny. 

ZM neschvaluje vrácení kauce 10 000 Kč.   

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení ZM č. 15 – 36/2021  

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2021/10/15 - 87 na vedení 

zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 3026, k. ú. Krásná Lípa, v místní části 

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

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení ZM č. 15 – 37/2021  

ZM schvaluje Smlouvu zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2021/16/15 - 88 na vedení zemního 

kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 1122/1 a 1122/3, k. ú. Zahrady, v místní části Zahrady, 

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

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení ZM č. 15 – 38/2021  

ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. 2021/16/15 - 120 na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 3023,  

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

IČ 24729035, dle přílohy.  

 

Kůrovcová kalamita v regionu  

Usnesení ZM č. 15 – 39/2021  

ZM projednalo a bere na vědomí postup a korespondenci starosty města ve věci průběhu kůrovcové 

kalamity v regionu. 

ZM ukládá starostovi města nadále usilovat o minimalizaci dopadů kůrovcové kalamity na majetek, 

rozvoj cestovního ruchu a další oprávněné zájmy města a vymáhat škody na majetku města. 

ZM vyjadřuje nesouhlas s takovými postupy orgánů ochrany přírody (CHKO LP, CHKO LH a 

SNPČŠ), které omezují právo veřejnosti na volný průchod krajinou a právo na volný pohyb po 

veřejně přístupných komunikacích, stezkách a pěšinách, a které mají negativní dopad na rekreaci a 

cestovní ruch.  

ZM nesouhlasí s časově neomezenými uzavírkami turistických značených tras a cyklotras v regionu. 

ZM konstatuje obavu ze zvýšeného požárního nebezpečí z důvodu kumulace značného množství (cca 

2 mil. m3) suché smrkové dřevní hmoty v území Národního parku České Švýcarsko. 

  

Objekty - Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k 

jednotkám  

Usnesení ZM č. 15 – 40/2021  

ZM schvaluje dokument "Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo 

k jednotkám" k bytovému domu Nemocniční 1149/12a, dle přílohy.  

 

Dotace na činnost  

Usnesení ZM č. 15 – 41/2021  

ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2021/15/13 - 138 o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Krásná Lípa se spolkem Myslivecký spolek Vápenka Krásná Lípa se sídlem Tyršova 991/5, Krásná 

Lípa, dle přílohy.  



Terénní práce 2021  

Usnesení ZM č. 15 – 42/2021  

ZM schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu Terénní práce 2021 od Úřadu vlády ČR ve výši  

300 000 Kč.  

 

Asistent prevence kriminality  

Usnesení ZM č. 15 – 43/2021  

ZM projednala výsledky hodnocení Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality projektů 

Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 Ministerstva vnitra ČR a schvaluje 

realizaci projektu a přijetí dotace z programu Prevence kriminality 2021 na projekt Krásná Lípa - 

Asistent prevence kriminality 2021.   

 

Jmenování předsedy finančního výboru   

Usnesení ZM č. 15 – 44/2021  

ZM jmenuje předsedou finančního výboru Miroslava Řebíčka.  

  

Finanční výbor ZM  

Usnesení ZM č. 15 – 45/2021  

ZM bere na vědomí rezignaci Miroslava Řebíčka na člena Kontrolního výboru. 

ZM jmenuje členkou Kontrolního výboru Mgr. Milenu Nagelovou. 

 

Diskuze členů ZM  

Usnesení ZM č. 15 – 46/2021  

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

a) řešit narůstající výskyt různorodých reklamních poutačů, 

b) oslovit majitele pozemku ohledně parkovacích míst. 

 

 

 

 

 

Starosta města:       Místostarostka města:       

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

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu:                  Ověřovatel zápisu: 

Václav Hieke …….……………....                Václav Danita ………………………... 


