
 

USNESENÍ 

ze 17. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 11. 10. 2021  

 

Nemovitosti - Nemocniční 1149/12a  

Usnesení ZM č. 17 – 01/2021    

ZM schvaluje založení Společenství vlastníků jednotek Nemocniční 1149, Krásná Lípa a Stanovy 

Společenství vlastníků jednotek Nemocniční 1149, Krásná Lípa. Do výboru Společenství vlastníků 

jednotek Nemocniční 1149, Krásná Lípa, schvaluje členy: 

1. Jana Drobečková, trvale bytem Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa - předseda, 

2. Květoslava Schlossbauerová, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa - člen, 

3. Vladislava Knesplová, trvale bytem Elišky Krásnohorské 853/53, Krásná Lípa - člen. 

  

Nemovitosti - Nemocniční 1149/12a  

Usnesení ZM č. 17 – 02/2021    

ZM schvaluje prodej bytových jednotek objektu Nemocniční 1149/12a, na st. p. č. 1286 a st. p. č. 

1286 o výměře 367 m2, k. ú. Krásná Lípa, a podíly uvedeného objektu v souladu s rozsahem 

jednotlivých bytových jednotek dle Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na 

vlastnické právo k jednotkám, takto: 

- jednotka (byt) č. 1149/1 včetně podílu 679/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 

  1286 – Hlavová Blanka, trvale bytem Lidická 1196/10, Krásná Lípa – za kupní cenu 434 303 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/2 včetně podílu 679/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 

  1286 – Marhan Jan, trvale bytem Příkrá 939/6, Rumburk – za kupní cenu 439 954 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/3 včetně podílu 324/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 

  1286 – Dvořák Petr, trvale bytem Sluneční 2484, Česká Lípa a Prokopová Monika Angelika, trvale  

  bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu 253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/4 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 

  1286 – Hroudová Danuše, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa a Prošek Josef, trvale 

  bytem Staré Křečany 516, Staré Křečany – za kupní cenu 253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/5 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Zrubecká Viktorie Josefína, trvale bytem, Vlčí Hora 23, Krásná Lípa – za kupní cenu  

  253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/6 včetně podílu 374/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Novotná Věra, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu  

  283 006 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/7 včetně podílu 374/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Uxová Květoslava, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu  

  283 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/8 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Kamberská Eva, trvale bytem Nemocniční 554/14, Krásná Lípa – za kupní cenu 253 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/9 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Havlinová Lenka, trvale bytem, Gercenova 854/8, Praha 102 – za kupní cenu 253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/10 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Dvořák Matouš, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu  

  260 100 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/11 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Luhová Anna, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu 253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/12 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Malík Petr, trvale bytem Bělohorská 150/257, Praha 69 – za kupní cenu 253 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/13 včetně podílu 374/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Rücker Matěj, trvale bytem Rozhled 56, Jiřetín pod Jedlovou – za kupní cenu 283 003 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/14 včetně podílu 374/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 

  1286 – Schlossbauerová Květoslava, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní 

  cenu 283 004 Kč, 

 



 

- jednotka (byt) č. 1149/15 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 

  1286 – Ruth Pavel a Ruthová Eva, oba trvale bytem Zhořelecká 367, Varnsdorf – za kupní cenu  

  253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/16 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Procházka Stanislav, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu  

  253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/17 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 

  1286 – Zatloukalová Martina, trvale bytem Lidická 1198/12, Krásná Lípa – za kupní cenu  

  253 003 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/18 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Fárek Petr, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu 253 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/19 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 

  1286 – Drobečková Jana, trvale bytem Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa – za kupní cenu  

  253 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/20 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Hubáčková Petra, Brčkov 64, Olovnice – za kupní cenu 253 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/21 včetně podílu 374/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Knesplová Vladislava, trvale bytem Elišky Krásnohorské 853/53, Krásná Lípa – za kupní 

  cenu 283 005 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/22 včetně podílu 374/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 

  1286 – Šrámková Alena, trvale bytem Valentova 1731/21, Praha 415 – za kupní cenu 283 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/23 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Vonička Martin, trvale bytem Žitná 821, Liberec – za kupní cenu 253 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/24 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Slanařová Dana, trvale bytem Malátova 1095/15, Krásná Lípa – za kupní cenu 253 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/25 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Kasperová Romana, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu  

  253 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/26 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Schierzová Beatrice, trvale bytem Severní 761/44, Hradec Králové 3 – za kupní cenu  

  253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/27 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Rattay Jakub, trvale bytem Elišky Krásnohorské 1204/23, Krásná Lípa – za kupní cenu  

  253 002 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/28 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 

  1286 – Cejnar Libor, trvale bytem Strážní 188/15, Rumburk – Dolní Křečany – za kupní cenu  

  253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/29 včetně podílu 374/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Rak Jiří, trvale bytem Mladotova 675/14, Praha 113 – za kupní cenu 306 000 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/30 včetně podílu 374/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Nekolová Ingeborg, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu  

  283 005 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/31 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 

  1286 – Koubský Matěj, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu  

  253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/32 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č.  

  1286 – Šébl Jaroslav, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu 253 004 Kč, 

- jednotka (byt) č. 1149/33 včetně podílu 323/11780 na společných částech domu č. p. 1149 a st. p. č. 

  1286 – Balková Ivana, trvale bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa – za kupní cenu  

  253 010 Kč. 

  

 

 

 



Prodloužení lhůty pro podpis kupní smlouvy  

Usnesení ZM č. 17 – 03/2021  

ZM schvaluje prodloužení lhůty pro podpis kupní smlouvy na prodej pozemku za účelem výstavby  

s dohodou o složení jistoty Peteru Leškovi, bytem Tatranská 14, Trnava a Lence Leškové, bytem 

Voctářova 2436/3A, Praha do 31. 10. 2021.  

 

Prodej p. p. č. 688/15 a části p. p. č. 733/1, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy   

Usnesení ZM č. 17 – 04/2021  

ZM schvaluje prodej p. p. č. 688/15 o výměře 237 m2 a části p. p. č. 733/1 o výměře 145 m2,  

vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Martinu Nergerovi, bytem Dlouhý Důl 

282E, Krásná Lípa za cenu 62 800 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej části p. p. č. 595/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy   

Usnesení ZM č. 17 – 05/2021  

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 595/1 o výměře 1642 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem 

výstavby rodinného domu Janu Gorzolkovi, bytem Nýdek 259 a Daniele Gorzolkové, bytem T. G. 

Masaryka 2707, Varnsdorf za cenu 139 000 Kč (do základní výměry 60 000 Kč, nad základní 

výměru 66 300 Kč, porosty 12 700 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.  

 

Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu RD  

Usnesení ZM č. 17 – 06/2021  

ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2021 

pro Dotační program na podporu výstavby rodinného domu č. 2021/15/15 - 230 s paní Ivou 

Šimůnkovou, Hornoměcholupská 663/141, Praha 10, dle přílohy.  

 

10. rozpočtové opatření 2021  

Usnesení ZM č. 17 – 07/2021  

ZM schvaluje 10. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2021 dle přílohy.   

 

OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  

Usnesení ZM č. 17 – 08/2021  

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství.  

 

 

 

 

 

 

Starosta města:       Místostarostka města:       

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

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu:                  Ověřovatel zápisu: 

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


