
  

USNESENÍ 

z 18. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 6. 12. 2021 

 

 

Zprávu o plnění úkolů   

Usnesení ZM č. 18 – 01/2021  

ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 16. a 17. ZM.  

  

Plán jednání ZM   

Usnesení ZM č. 18 – 02/2021  

ZM schvaluje plán jednání zastupitelstva města na rok 2022 dle přílohy a deleguje starostu města ke 

změně termínu zasedání v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci či jiné nepředvídatelné 

situace.  

 

Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2021   

Usnesení ZM č. 18 – 03/2021  

ZM schvaluje Zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města Krásná Lípa za rok 2021 

dle přílohy.  

  

Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2021  

Usnesení ZM č. 18 – 04/2021  

ZM schvaluje Zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města Krásná Lípa za rok 2021  

dle přílohy.  

 

12. rozpočtové opatření 2021  

Usnesení ZM č. 18 – 05/2021  

ZM schvaluje 12. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2021 dle přílohy.   

 

Rozpočet města Krásná Lípa pro rok 2022  

Usnesení ZM č. 18 – 06/2021  

ZM schvaluje rozpočet města Krásná Lípa na rok 2022 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, v předloženém znění. 

Rozpočet na rok 2022 předpokládá: 

- celkové příjmy ve výši 92 687 tis. Kč, 

- celkové výdaje včetně rezervních prostředků ve výši 126 687 tis. Kč, 

- financování ve výši 34 000 tis. Kč (zůstatky na účtech města).  

 

Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2023 - 2025  

Usnesení ZM č. 18 – 07/2021  

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Krásná Lípa na období 2023 - 2025 v předloženém 

znění.  

 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Dodatek č. 6 zřizovací listiny   

Usnesení ZM č. 18 – 08/2021  

ZM schvaluje Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Krásná Lípa dle přílohy.   

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - Dodatek č. 5 zřizovací listiny  

Usnesení ZM č. 18 – 09/2021  

ZM schvaluje Dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa dle přílohy.   

 

 

 

 



 

 

Prodej části p. p. č. 2748/12 a části p. p. č. 2751/8, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 18 – 10/2021  

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2748/12 o výměře 7 m2 a části p. p. č. 2751/8 o výměře 3 m2, vše 

k. ú. Krásná Lípa z důvodu Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u čp. 121 Povodí 

Ohře, s. p., se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, IČ 70889988, za cenu dle znaleckého posudku ve 

výši 1 030 Kč. Veškeré náklady s prodejem hradí kupující. ZM schvaluje kupní smlouvu dle přílohy.   

 

Prodej p. p. č. 1348 a p. p. č. 1344, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 18 – 11/2021  

ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1348 o výměře 126 m2 a p. p. č. 1344 o výměře 360 m2, k. ú. Vlčí 

Hora Ivaně Lorencové, bytem Píškova 1960/40, Praha 13 z důvodu zachování pozemků pro potřeby 

města.  

 

Prodej p. p. č. 2329/1, p. p. č. 1943/2 a p. p. č. 1948, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 18 – 12/2021  

ZM neschvaluje prodej p. p. č. 2329/1 o výměře 41437 m2, p. p. č. 1943/2 o výměře 1785 m2  

a p. p. č. 1948 o výměře 20294 m2, vše k. ú. Krásná Lípa Tomáši Krymovi, bytem Pivovarská 

105/11, Beroun z důvodu zachování pozemků pro potřeby města.  

 

Prodej p. p. č. 602/1, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení ZM č. 18 – 13/2021  

ZM neschvaluje prodej p. p. č. 602/1 o výměře 1761 m2, k. ú. Vlčí Hora 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. 535/1, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení ZM č. 18 – 14/2021  

ZM neschvaluje prodej p. p. č. 535/1 o výměře 1038 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady 

Miloslavu Kučerovi, bytem Přeštická 1091/14, Praha z důvodu nesplnění podmínek Postupu ve věci 

prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa.  

 

Prodej p. p. č. 687/1 a p. p. č. 687/2, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 18 – 15/2021  

ZM neschvaluje prodej p. p. č. 687/1 o výměře 242 m2 a p. p. č. 687/2 o výměře 227 m2, vše  

k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Martinu Kačmarovi, bytem Pražská 262/19, Krásná Lípa 

a Lucii Kačmarové, bytem Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemků pro 

potřeby města.   

 

Prodej st. p. č. 290/2, p. p. č. 382/1, p. p. č. 383/2 a p. p. č. 384, vše k. ú. Krásná Lípa   

Usnesení ZM č. 18 – 16/2021  

ZM neschvaluje prodej st. p. č. 290/2 o výměře 265 m2, p. p. č. 382/1 o výměře 1058 m2,  

p. p. č. 383/2 o výměře 79 m2 a p. p. č. 384 o výměře 174 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 

zřízení zahrady Martinu Kačmarovi, bytem Pražská 262/19, Krásná Lípa a Lucii Kačmarové,  

bytem Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemků pro potřeby města.  

 

Prodej p. p. č. 605/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy  

Usnesení ZM č. 18 – 17/2021  

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

zahrady Jaroslavě Hněvkovské, bytem Dlouhý Důl 8, Krásná Lípa a Janu Hněvkovskému, bytem 

Litošická 1, Praha 9 z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.   

 

 

 

 



 

 

Prodej části p. p. č. 1890/3 a části p. p. č. 1893, vše k. ú. Krásná Lípa   

Usnesení ZM č. 18 – 18/2021  

ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1890/3 a části p. p. č. 1893, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 

zřízení zahrady Petru Švestkovi, bytem Nerudova 27, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemků pro 

potřeby města.  

 

Změna usnesení  

Usnesení ZM č. 18 – 19/2021  

ZM schvaluje změnu v usnesení ZM č. 10-12/2020 ze dne 8. 6. 2020, kterým se ruší kupující Jiří 

Škvor z důvodu úmrtí.  

 

Zrušení usnesení  

Usnesení ZM č. 18 – 20/2021  

ZM ruší usnesení ZM č. 15-16/2021 ze dne 7. 6. 2021 o prodeji části p. p. č. 796, k. ú. Vlčí Hora  

z důvodu nezájmu žadatele.   

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení ZM č. 18 – 21/2021  

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. 2021/16/15 - 252 na vedení zemního kabelu 

komunikačního vedení v pozemku města Krásná Lípa p. p. č. 390/1, k. ú. Krásný Buk, s firmou 

CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, Praha, IČ 04084063, dle přílohy. 

  

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení ZM č. 18 – 22/2021  

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2021/16/15 - 253 na vedení 

zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 1528/1 a dalším pozemku p. p. č. 899,  

k. ú. Vlčí Hora, v Dlouhém Dole, s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín,  

IČ 24729035 dle přílohy.  

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení ZM č. 18 – 23/2021  

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2021/16/15 - 255 na vedení 

zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 1573, k. ú. Vlčí Hora, na Sněžné, s firmou 

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

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení ZM č. 18 – 24/2021  

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2021/16/15 - 270 na vedení zemního 

kabelu veřejného osvětlení v pozemku krajské silnice na p. p. č. 2748/10, k. ú. Krásná Lípa,  

s Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ 70892156, dle přílohy.  

 

Odpadové hospodářství   

Usnesení ZM č. 18 – 25/2021  

ZM revokuje usnesení ZM č. 16 - 27/2021 ze dne 6. 9. 2021. 

ZM schvaluje, aby Svazek obcí Sever, se sídlem Lipová 422, Lipová, IČ 70810141, jako zadavatel 

zajistil vypracování „ekonomicko-právní analýzy odpadového hospodářství Šluknovska“. 

ZM schvaluje, aby Svazek obcí Sever, se sídlem Lipová 422, Lipová, IČ 70810141, zajistil podání 

žádostí o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 

2017 až 2025, na spolufinancování „ekonomicko-právní analýzy odpadového hospodářství 

Šluknovska“. 

ZM schvaluje spolufinancování „ekonomicko-právní analýzy odpadového hospodářství Šluknovska“ 

ve výši 40 000 Kč.   

 

 



 

 

Místní energetická koncepce  

Usnesení ZM č. 18 – 26/2021  

ZM revokuje usnesení ZM č. 16 - 36/2021 ze dne 6. 9. 2021. 

ZM neschvaluje spolufinancování a realizaci projektu z programu MPO EFEKT 2 na rok 2021  

s názvem "Zpracování místní energetické koncepce pro město Krásná Lípa".  

 

Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2022  

Usnesení ZM č. 18 – 27/2021  

ZM schvaluje Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2022, dle přílohy.  

 

Dotační program spolky 2022  

Usnesení ZM č. 18 – 28/2021  

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

s mládeží v roce 2022, dle přílohy.  

 

Asistent prevence kriminality   

Usnesení ZM č. 18 – 29/2021  

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Prevence kriminality 2022 na projekt Krásná  

Lípa - Asistent prevence kriminality 2022.  

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.  

  

Dotace   

Usnesení ZM č. 18 – 30/2021  

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

Domu Českého Švýcarska v roce 2022 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. 2021/15/21 - 339 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa dle přílohy.  

  

Dittrichova hrobka   

Usnesení ZM č. 18 – 31/2021  

ZM bere na vědomí informaci o nesplnění podmínek pro uzavření smlouvy o budoucí darovací 

smlouvě ve věci daru pozemku pod Dittrichovou hrobkou. 

ZM ukládá starostovi města jednat s Omnium, z. s. o dalším postupu při rekonstrukci Dittrichovy 

hrobky. 

 

 

 

 

 

Místostarostka města:       

Jana Drobečková ……………………….. 

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu:                       Ověřovatel zápisu: 

Mgr. Jakub Melichar …….……………...                    Mgr. Richard Nagel .………………… 

 


