
USNESENÍ 

z 2. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 5. 12. 2022 

 

 

Zpráva o plnění úkolů z 22. ZM 

Usnesení ZM č. 2 – 01/2022 

ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 22. ZM předloženou Janou Drobečkovou, 

místostarostkou města, dle přílohy. 

 

Kompetence starosty a místostarostů 

Usnesení ZM č. 2 – 02/2022 

ZM schvaluje rozdělení úkolů, kompetencí a věcné náplně starosty města a místostarostů 

města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, dle přílohy. 

 

Pracovně právní vztah 

Usnesení ZM č. 2 – 03/2022 

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

Koubkem, zastupitelem ve věci zajištění ozvučení a osvětlení při kulturních městských 

akcích a údržby techniky používané pro ozvučení akcí pro volební období 2022 - 2026. 

ZM souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Krásná Lípa a Mgr. Karlem 

Jarolímkem, zastupitelem ve věci zajištění koncepce kroniky města pro volební období  

2022 - 2026. 

 

Finanční výbor 

Usnesení ZM č. 2 – 04/2022 

ZM odvolává z Finančního výboru Josefa Myšáka na jeho vlastní žádost. 

 

Jmenování členů finančního výboru 

Usnesení ZM č. 2 – 05/2022 

ZM jmenuje členy svého finančního výboru dle předloženého návrhu. 

 

Jmenování členů kontrolního výboru 

Usnesení ZM č. 2 – 06/2022 

ZM jmenuje členy svého kontrolního výboru dle předloženého návrhu. 

 

10. rozpočtové opatření 2022 

Usnesení ZM č. 2 – 07/2022 

ZM schvaluje 10. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2022 dle přílohy. 

 

Rozpočet města Krásná Lípa pro rok 2023 

Usnesení ZM č. 2 – 08/2022 

ZM schvaluje rozpočet města Krásná Lípa na rok 2023 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 2023 předpokládá: 

- celkové příjmy ve výši 86 884 tis. Kč, 

- celkové výdaje včetně rezervních prostředků ve výši 128 884 tis. Kč, 

- financování ve výši 42 000 tis. Kč. 



 

Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2024 - 2026 

Usnesení ZM č. 2 – 09/2022 

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Krásná Lípa na období 2024 - 2026  

v předloženém znění. 

 

Rozpočtová opatření - kompetence RM 

Usnesení ZM č. 2 – 10/2022 

ZM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, kompetence rady města k provádění rozpočtových opatření  

v předloženém rozsahu: 
 
a) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové   

    příjmy) do výše 500 000 Kč mezi jednotlivými jednáními zastupitelstva, které smí RM  

    zapojit do výdajů prostřednictvím provozní nebo I. rozpočtové rezervy a neomezeně na 

    výdaje z účelově určených darů. V případech havárií, odvrácení možných škod nebo 

    stavu nouze, kdy jde o výdaj nutný k zajištění chodu města, v případech pokut, penále  

    nebo výdajů, jejichž včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací a schválení  

    rozpočtového opatření je nezbytné a má pouze formální charakter, protože výdaj musí 

    být realizován, není navýšení závazného ukazatele limitováno. 
 
b) změnu závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (dotace) u rozpočtového zapojení dotací,  

    tyto prostředky RM zapojuje do výdajů. 
 
c) přijetí a přeposílání průtokových dotací příspěvkovým organizacím města. 
 
d) změny v položkách 1122 a 5365 vlivem zobrazení v rozpočtu daně z příjmů právnických 

    osob, kde je poplatníkem obec a zároveň je i příjemcem sdílené daně. 
 
e) přesuny v rámci jedné organizace mezi běžnými a investičními výdaji u akcí, které byly  

    schváleny zastupitelstvem, ale u kterých je po uskutečnění výdajů nutné provést  

    správné zatřídění v souladu s účetními předpisy. 
 
f) v případě potřeby schválení posledního rozpočtového opatření roku v souvislosti se  

   zúčtováním vztahů se státním nebo jiným veřejným rozpočtem. 

 

Plán jednání ZM na rok 2023 

Usnesení ZM č. 2 – 11/2022 

ZM schvaluje plán jednání ZM na rok 2023 dle přílohy. 

 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - dodatek č. 7 zřizovací listiny 

Usnesení ZM č. 2 – 12/2022 

ZM schvaluje dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola  

a Mateřská škola Krásná Lípa dle přílohy. 

 

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

Usnesení ZM č. 2 – 13/2022 

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 Juraji Felixovi, bytem Jana Galbavého 

912/3, Nitra, Slovensko za cenu 285 000 Kč. Prodej bude realizován podle oddílu III., čl. 



10, odst. 8 a 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná 

Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

 

Prodej části p. p. č. 1948, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení ZM č. 2 – 14/2022 

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1948 (dle GP nově vzniklá p. p. č. 1948/3) o výměře 

1197 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Jiřímu Čechovi, U Tiskárny 

1120/7A, Krásná Lípa za cenu 183 850 Kč (do základní výměry 3 100 Kč, nad základní 

výměru 170 250 Kč, porosty 10 500 Kč). Prodej bude realizován podle oddílu III., čl. 10, 

odst. 8 a 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. 

Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

 

Prodej části p. p. č. 1948, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení ZM č. 2 – 15/2022 

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1948 (dle GP nově vzniklá p. p. č. 1948/4) o výměře 

1198 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Mgr. Martinu Jarábkovi, 

bytem Potoční 36, Lipová za cenu 94 500 Kč (do základní výměry 59 900 Kč, porosty  

34 600 Kč). Prodej bude realizován podle oddílu III., čl. 10, odst. 8 a 9 Postupu ve věci 

prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré 

náklady s prodejem spojené. 

 

Prodej p. p. č. 313, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 

Usnesení ZM č. 2 – 16/2022 

ZM schvaluje prodej p. p. č. 313 o výměře 696 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem 

zřízení zahrady Jiřímu a Aleně Horáčkovým, oba bytem Sokolská 596, Hrádek nad Nisou 

(podíl 1/2) a Janě a Milanu Kottovým, oba bytem U hřiště 129, Liberec (podíl 1/2) za cenu 

160 700 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

 

Prodej části p. p. č. 2004/1, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení ZM č. 2 – 17/2022 

 ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 2004/1 o výměře 400 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 

zřízení zahrady k rekreačnímu objektu Luboši Červenkovi, DiS. a Pavle Červenkové, oba 

bytem Krušnohorská 13, Krupka z důvodu neexistence stavby v katastru nemovitostí. 

 

Odkoupení p. p. č. 2838/1, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení ZM č. 2 – 18/2022 

ZM neschvaluje odkoupení p. p. č. 2838/1 o výměře 382 m2, k. ú. Krásná Lípa za cenu  

345 Kč/m2 od Viagem a. s., Sokolovská 131/86, Praha 8. 

 

Nevhodné parkování na místních komunikacích 

Usnesení ZM č. 2 – 19/2022 

ZM bere na vědomí sdělení dopravního inženýra ke stanovení místní úpravy provozu 

dopravním značením (Zákaz stání) na místních komunikacích s tím, že DI Policie ČR 

nesouhlasí s místní úpravou provozu na místních komunikacích užších než 8 m (šířka 

vozidla 2 m + 2 x 3 m pruh) osazením dopravního značení B29 Zákaz stání z důvodu 

nadbytečného dopravního značení, neboť zákaz stání vyplývá z obecné úpravy provozu na 

komunikaci. ZM ukládá starostovi města projednat situaci s vedoucím místního oddělení 

Policie ČR. 



 

 

Informace o postupu při zpracování 1. zprávy o uplatňování územního plánu 

Krásná Lípa 

Usnesení ZM č. 2 – 20/2022 

ZM bere na vědomí informaci o postupu vyhodnocení uplatňování stávajícího územního 

plánu Krásná Lípa. 

 

Smlouva o zřízení VB 

Usnesení ZM č. 2 – 21/2022 

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2022/16/15 - 249 na 

vedení zemního kabelu v místní komunikaci v ul. Havlíčkova s firmou ČEZ Distribuce a. s., 

Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy. 

 

Smlouva o zřízení VB 

Usnesení ZM č. 2 – 22/2022 

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2022/16/15 - 251 na 

vedení zemního kabelu v místní komunikaci p. p. č. 2765/1, k. ú. Krásná Lípa, v ul. 

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

 

Kupní smlouva 

Usnesení ZM č. 2 – 23/2022 

ZM schvaluje Kupní smlouvu č. 2022/32/15 - 252 na odprodej části pozemku p. p. č. 

1086/3, k. ú. Krásná Lípa, o výměře 25 m2, pod novou distribuční trafostanicí v ul. Tyršova 

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

 

Dittrichova hrobka - navrácení nepeněžitého daru od společnosti OMNIUM, z. s. 

Usnesení ZM č. 2 – 24/2022 

ZM schvaluje vymáhání vrácení nepeněžitého daru po společnosti OMNIUM, z. s., se sídlem 

Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, IČ 227 62 370 ve formě řeziva a střešní krytiny z 

důvodu nedodržení podmínek uvedených v bodech II/ 2 v darovacích smlouvách  

č. 2019/13/17 - 348 a 2019/13/17 - 302. 

 

Omnium, z. s. - žádost o odkup - insolvence 

Usnesení ZM č. 2 – 25/2022 

ZM schvaluje koupi stavby bez. č.p./č.e. na pozemku st. p. č. 842, k. ú. Krásná Lípa 

(nemovitá památka tzv. Dittrichova hrobka) z konkursní podstaty dlužníka OMNIUM, z. s.,  

IČ 22762370 se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1 za cenu max. 10 000 Kč. 

Insolvenční řízení je vedené u Městského soudu v Praze pod č. j. MSPH 59 INS 10515/2022 

- A - 2 ze dne 20. 06. 2022. Insolvenčním správcem je Ing. David Puffer se sídlem Fráni 

Šrámka 1176/ 29, České Budějovice. 

 

Požární přívěs pro ochranu obyvatelstva 

Usnesení ZM č. 2 – 26/2022 

ZM schvaluje převzetí daru od HZS Ústeckého kraje pro JSDH Krásná Lípa v hodnotě  

1 283 084 Kč. 

 

 



 

Dotační program spolky 2023 

Usnesení ZM č. 2 – 27/2022 

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

a práci s mládeží v roce 2023, dle přílohy. 

 

Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 2023 

Usnesení ZM č. 2 – 28/2022 

ZM schvaluje Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení pro rok 2023 dle přílohy. 

 

Komunitní plán 

Usnesení ZM č. 2 – 29/2022 

ZM schvaluje Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa  

v období 2023 - 2027 dle přílohy. 

 

Veřejnoprávní smlouva s obcí Doubice - přestupky 

Usnesení ZM č. 2 – 30/2022 

ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2022/15/11 - 310 na výkon přenesené působnosti  

v oblasti přestupkového řízení mezi městem Krásná Lípa a obcí Doubice, dle přílohy. 

 

 

 

 

 

Starosta města:         Místostarostka města 

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

 

   

 

 

Ověřovatel zápisu:          Ověřovatel zápisu: 

Hana Volfová  …...………………..….………..              Mgr. Marek Simandl  .………………………. 


