
 

USNESENÍ 

z 22. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 5. 9. 2022 

 

 

Zpráva o plnění úkolů z 21. ZM 

Usnesení ZM č. 22 – 01/2022 

ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 21. ZM předloženou Janou Drobečkovou, 

místostarostkou města, dle přílohy. 

 

Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. 

Usnesení ZM č. 22 – 02/2022 

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

Krásná Lípa předloženou RNDr. Ivanou Jäckelovou, ředitelkou p. o. dle přílohy. 

 

Zpráva o činnosti MěÚ 

Usnesení ZM č. 22 – 03/2022 

ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti MěÚ předloženou Janou Drobečkovou, místostarostkou města 

dle přílohy. 

 

Zpráva za volební období 

Usnesení ZM č. 22 – 04/2022 

ZM bere na vědomí Zprávu za volební období 2018 - 2022 předloženou starostou města Krásná Lípa 

Janem Kolářem bez připomínek. 

 

Požár v Českém Švýcarsku 

Usnesení ZM č. 22 – 05/2022 

ZM projednalo okolnosti a situaci ohledně rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko  

a v této věci: 

a) bere na vědomí předcházející komunikaci a snahu města dlouhodobě upozorňovat na zvýšené  

    nebezpečí požáru vzhledem k situaci v lesích NP, 

b) bere na vědomí stanovisko města k průběhu a okolnostem požáru, 

c) bere na vědomí vyčíslení nákladů za zásah, 

d) bere na vědomí jednání s MŽP a dotační výzvu k úhradě škod ze strany SFŽP ČR, 

e) oceňuje a vyjadřuje poděkování za mimořádné nasazení členů JPO Krásná Lípa. 

 

Odměna za zásah u požáru v Českém Švýcarsku 

Usnesení ZM č. 22 – 6/2022 

ZM schvaluje poskytnutí daru v celkové částce 185 tis. Kč členům JPO Krásná Lípa a SDH Krásná 

Lípa, kteří se aktivně a obětavě účastnili likvidace rozsáhlého požáru v Národním parku České 

Švýcarsko a schvaluje darovací smlouvy: 

  1) Jan Churáček, č. 2022/13/11 - 235, 

  2) Jiří Suda, č. 2022/13/11 - 236, 

  3) Libor Hercik, č. 2022/13/11 - 237, 

  4) Pavel Máj, č. 2022/13/11 - 238, 

  5) Petr Mikula, č. 2022/13/11 - 239, 

  6) Jiří Procházka ml., č. 2022/13/11 - 240, 

  7) Martin Suchánek, č. 2022/13/11 - 241, 

  8) Jaroslav Šébl, č. 2022/13/11 - 242, 

  9) Václav Danita, č. 2022/13/11 - 243, 

10) Sbor dobrovolných hasičů Krásná Lípa - č. 2022/13/11 - 244. 

 

Diskuze občanů 

Usnesení ZM č. 22 – 07/2022 

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

- vyčištění toku Křinice na území města Krásná Lípa. 

 

 



 

Prodej st. p. č. 587 a p. p. č. 841/1, vše k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení ZM č. 22 – 08/2022 

ZM schvaluje prodej st. p. č. 587 o výměře 302 m2 a p. p. č. 841/1 o výměře 662 m2, vše k. ú. 

Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Martinu a Martě Ježkovým, oba bytem Chlumín 44 

za cenu 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. 

 

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

Usnesení ZM č. 22 – 9/2022 

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

výstavby rodinného domu Viliamu a Marcele Mackovým, oba bytem Haškova 573, Chabařovice za 

cenu 139 000 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. 528, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení ZM č. 22 – 10/2022 

ZM schvaluje prodej st. p. č. 528 o výměře 123 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Janě 

Baranové, bytem Nemocniční 1089/4, Krásná Lípa za cenu 18 450 Kč. Kupující uhradí veškeré 

náklady s prodejem spojené. 

 

Prodej p. p. č. 865/3, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení ZM č. 22 – 11/2022 

ZM schvaluje prodej p. p. č. 865/3 o výměře 1537 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 

Karlu a Alžbětě Čechovým, bytem Varnsdorfská 1117/85, Krásná Lípa za cenu 246 550 Kč. Kupující 

uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

 

Prodej p. p. č. 661/1, p. p. č. 656/8 a p. p. č. 656/9, vše k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení ZM č. 22 – 12/2022 

ZM neschvaluje prodej p. p. č. 661/1 o výměře 458 m2, p. p. č. 656/8 o výměře 502 m2 a p. p. č. 

656/9 o výměře 679 m2, vše k. ú. Krásná Lípa Lucii Dankové, bytem Sokolská 229/1, Krásná Lípa  

z důvodu zachování pozemků pro potřeby města. 

 

Smlouva o zřízení VB 

Usnesení ZM č. 22 – 13/2022 

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2022/10/15 - 213 na umístění 

zemního kabelu NN v pozemku p. p. č. 2773, k. ú. Krásná Lípa s firmou ČEZ Distribuce a. s., 

Teplická 784/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy. 

 

Schválení výjimky z pravidel dotačního programu 

Usnesení ZM č. 22 – 14/2022 

ZM schvaluje výjimku z pravidel Dotačního programu na podporu výstavby RD panu Michalu 

Rückerovi, Pražská 1213/75, Krásná Lípa, spočívající v prodloužení lhůty pro předložení povolení 

stavby RD delší než 12 měsíců. 

 

Dotace na výstavbu RD 

Usnesení ZM č. 22 – 15/2022 

ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2022 

pro Dotační program na podporu výstavby rodinného domu č. 2022/15/15 - 215 na výstavbu 

rodinného domu Michalu Rückerovi a Barboře Rückerové, oba bytem Pražská 1213/75, Krásná Lípa, 

dle přílohy. 

 

Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2022 

Usnesení ZM č. 22 – 16/2022 

ZM schvaluje Zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města Krásná Lípa za rok 2022 

dle přílohy. 



 

 

Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2022 

Usnesení ZM č. 22 – 17/2022 

ZM schvaluje Zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva města Krásná Lípa za rok 2022  

dle přílohy. 

 

Přístavba ZŠ – bankovní záruka 

Usnesení ZM č. 22 – 18/2022____ 

ZM bere na vědomí žádost stavební společnosti Versana s. r. o., Kytlice týkající se smluvní pokuty za 

prodlení při předložení bankovní záruky na záruční dobu. 

ZM schvaluje ustoupení od vymáhání smluvní pokuty uplatňované na základě tvrdosti zákona. 

 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace MAS Český sever, z. s. 

Usnesení ZM č. 22 – 19/2022 

ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2022/15/19 - 234 na realizaci projektu 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever 2021 - 2027 dle přílohy. 

 

Terénní práce 2023 

Usnesení ZM č. 22 – 20/2022 

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Terénní programy 2023 do programu RVRZ 

Podpora terénní práce pro rok 2023. ZM schvaluje realizaci tohoto projektu prostřednictvím 

příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa v případě získání dotace. ZM schvaluje platbu Kostce 

Krásná Lípa, p. o. ve výši 200 000 Kč na realizaci projektu a navazující aktivity. 

 

7. rozpočtové opatření 2022 

Usnesení ZM č. 22 – 21/2022 

ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2022 dle přílohy. 

 

Diskuze členů ZM 

Usnesení ZM č. 22 – 22/2022 

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

a) nevhodným parkováním na místních komunikacích na území města, 

b) opravou povrchu v Nemocniční ulici. 

 

 

 

 

 

Starosta města:             Místostarostka města:  

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

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu:                       Ověřovatel zápisu: 

Mgr. Jakub Melichar ..…………………         Jiří Vích …………………………… 


