
 

USNESENÍ 

z 3. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 6. 3. 2023 

 

 

Zpráva o plnění úkolů z 1. a 2. ZM 

Usnesení ZM č. 3 – 01/2023 

ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 1. a 2. ZM předloženou Janou Drobečkovou, 

místostarostkou města, dle přílohy.  

 

Zpráva o stavu majetku města 

Usnesení ZM č. 3 – 02/2023 

ZM bere na vědomí Zprávu o investicích města předloženou Janem Kolářem, starostou 

města dle přílohy. 

 

Zpráva o činnosti o. p. s. České Švýcarsko 

Usnesení ZM č. 3 – 03/2023 

ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti o. p. s. České Švýcarsko předloženou Janem 

Šmídem, ředitelem společnosti, dle přílohy. 

 

Zpráva o bezpečnostní situaci a prevenci kriminality 

Usnesení ZM č. 3 – 04/2023 

ZM bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci a prevenci kriminality ve městě, 

předloženou npor. Bc. Kateřinou Páťalovou, vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR,  

dle přílohy. 

 

Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení ZM č. 3 – 05/2023 

ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 2329/1 o výměře 1300 m2, k. ú. Krásná Lípa Jiřímu 

Čechovi, bytem U Tiskárny 1120/7A, Krásná Lípa z důvodu prodeje jiného pozemku. 

 

Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení ZM č. 3 – 06/2023 

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2329/1 o výměře 4747 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 

výstavby rodinného domu Tomáši Hejralovi, bytem Ševčíkova 982, Liberec za cenu  

592 050 Kč (do základní výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 532 050 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. 2751/6, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení ZM č. 3 – 07/2023 

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2751/6 o výměře 3 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 

zřízení zahrady Michalu Mrázkovi, bytem Hilmarova 979/2, Praha 5 za cenu 450 Kč. 

Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

 

 

 



Prodej p. p. č. 348/4, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení ZM č. 3 – 08/2023 

ZM schvaluje prodej p. p. č. 348/4 o výměře 111 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 

zahrady Michalu a Kateřině Vorlíčkovým, oba bytem Pivovarská 486/6, Krásná Lípa za cenu 

16 650 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

 

Prodej p. p. č. 264/2, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení ZM č. 3 – 09/2023 

ZM schvaluje prodej p. p. č. 264/2 o výměře 21 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 

zahrady Lence a Petru Zänknerovým, oba bytem Potoční 109/15, Krásná Lípa za cenu  

3 150 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

 

Prodej p. p. č. 253/1, p. p. č. 256/2 a části p. p. č. 256/1, vše k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení ZM č. 3 – 10/2023 

ZM schvaluje prodej p. p. č. 253/1 o výměře 1575 m2, p. p. č. 256/2 o výměře 661 m2  

a části p. p. č. 256/1 o výměře 865 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby 

rodinného domu Karlu Hubáčkovi, bytem Těšnov 15, Praha 1 za cenu 417 450 Kč (do 

základní výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 285 150 Kč, porosty 72 300 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. 1126, k. ú. Vlčí Hora 

Usnesení ZM č. 3 – 11/2023 

ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1126 o výměře 737 m2, k. ú. Vlčí Hora Miroslavu  

a Štěpánce Zimovým, oba bytem Přemyslovská 1919/41, Praha 3 z důvodu zachování 

pozemku pro potřeby města. 

 

Prodej p. p. č. 399/3, k. ú. Krásný Buk 

Usnesení ZM č. 3 – 12/2023 

ZM neschvaluje prodej p. p. č. 399/3 o výměře 1206 m2, k. ú. Krásný Buk Dagmar  

a Josefu Blahutovým, oba bytem Miletínská 248/1, Praha 9 z důvodu nesplnění podmínek 

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

 

Směna pozemků 

Usnesení ZM č. 3 – 13/2023 

ZM neschvaluje směnu p. p. č. 1798 o výměře 2046 m2 a části p. p. č. 2989/1 o výměře 

154 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 220 o výměře 1760 m2 a p. p. č. 2987/2 o 

výměře 459 m2, vše k. ú. Krásná Lípa s firmou Komaxo, s. r. o., se sídlem Jateční 854, 

Kolín, IČ 25740784, z důvodu probíhajícího jednání využití bývalého výrobního areálu. 

 

Souhlas s prodejem, resp. uzavřením zástavní smlouvy 

Usnesení ZM č. 3 – 14/2023 

ZM nevydává souhlas s prodejem p. p. č. 439/1, p. p. č. 440, p. p. č. 441/2 a 441/10, vše 

k. ú. Krásná Lípa ani s uzavřením zástavní smlouvy na uvedené pozemky Dině Ruban, 

bytem Táboritská 432/2, Poděbrady a Ilyovi Sosonkinovi, bytem Kovanická 92, Poděbrady. 

 



Zrušení usnesení 

Usnesení ZM č. 3 – 15/2023 

ZM ruší usnesení ZM č. 22-09/2022 ze dne 5. 9. 2022 o prodeji části p. p. č. 595/1,  

k. ú. Kyjov u Krásné Lípy z důvodu nezájmu žadatele. 

 

Přehled investičních projektů 

Usnesení ZM č. 3 – 16/2023 

ZM bere na vědomí přehled projektů realizovaných v letech 2020 - 2022, přehled projektů 

připravovaných pro realizaci v roce 2023, pro realizaci v roce 2024 a následujících letech, 

dle přílohy. ZM ukládá RM zajistit realizaci projektů připravených pro rok 2023 a pokračovat 

v přípravě projektů pro rok 2024 a následující léta. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene 

Usnesení ZM č. 3 – 17/2023 

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2023/16/15 - 26 na 

umístění kabelu NN v pozemcích města p. p. č. 2746/36, 2794, 3000/2, 1737/1 a 137/1,  

k. ú. Krásná Lípa, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 784/8, Děčín, IČ 24729035, dle 

přílohy. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene 

Usnesení ZM č. 3 – 18/2023 

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2023/16/15 - 29 na 

umístění kabelu NN v pozemku města p. p. č. 1511, k. ú. Vlčí Hora, s firmou ČEZ Distribuce 

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

 

Smlouva o zřízení věcného břemene 

Usnesení ZM č. 3 – 19/2023 

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2023/16/15 - 30 na 

umístění kabelu NN v pozemcích města p. p. č. 3092, 2972/1, 2957/1, 1937/24, 1937/8, 

1935/2, a 1898/8, k. ú. Krásná Lípa, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 784/8, Děčín, 

IČ 24729035, dle přílohy. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene 

Usnesení ZM č. 3 – 20/2023 

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2023/16/15 - 45 na 

umístění kabelu NN v pozemku města p. p. č. 1057/1 a 524/2, k. ú. Krásný Buk, s firmou 

ČEZ Distribuce a. s., Teplická 784/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy. 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene 

Usnesení ZM č. 3 – 21/2023 

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2023/16/15 - 46 na 

umístění kabelu NN v pozemku města p. p. č. 2762/1, k. ú. Krásná Lípa, s firmou ČEZ 

Distribuce a. s., Teplická 784/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy. 

 

 

 

 



Smlouva o zřízení věcného břemene 

Usnesení ZM č. 3 – 22/2023 

ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2022/16/15 - 346 na 

umístění kabelu NN v pozemku města p. p. č. 2819/1, k. ú. Krásná Lípa, s firmou ČEZ 

Distribuce a. s., Teplická 784/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy. 

 

Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu RD 

Usnesení ZM č. 3 – 23/2023 

ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2023/15/15 - 47 o poskytnutí dotace na výstavbu 

rodinného domu s panem Karlem Dvořákem, Křižíkova 1001/5, Krásná Lípa, dle přílohy. 

 

Nemovitosti - zástavní právo smluvní 

Usnesení ZM č. 3 – 24/2023 

ZM schvaluje zrušení a výmaz zástavního práva smluvního, zřízeného ve prospěch města 

na st. p. č. 347, jejíž součástí je bytový dům č. p. 222, ulice Sokolská, k. ú. Krásná Lípa  

s majitelkou Mgr. Luci Švarcovou, trvale bytem Polní 1200/8, Krásná Lípa (LV 1259). 

Důvodem je, že peněžitá pohledávka, jejíž zaplacení zástavní právo zajišťovalo, byla městu 

uhrazena. 

 

Dobrovolný svazek obcí Čisté Šluknovsko 

Usnesení ZM č. 3 – 25/2023 

ZM schvaluje vytvoření dobrovolného svazku obcí Čisté Šluknovsko a souhlasí, aby se 

Město Krásná Lípa stalo zakládajícím členem tohoto svazku. 

ZM schvaluje návrh Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Čisté Šluknovsko  

a Stanovy dobrovolného svazku obcí Čisté Šluknovsko, které tvoří přílohu Smlouvy. 

ZM schvaluje poskytnutí vstupního členského příspěvku do svazku ve výši 10 Kč na 

jednoho obyvatele města, tj. celkový vstupní členský příspěvek ve výši 33 880 Kč. 

 

Válečný hrob Kyjov - dotace 

Usnesení ZM č. 3 – 26/2023 

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci a investičního záměru na rekonstrukci památníku 

(válečného hrobu) na hřbitově v Kyjově z programu -„Zachování a obnova historických 

hodnot I." 

 

Dotace 

Usnesení ZM č. 3 – 27/2023 

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

a provoz Domu Českého Švýcarska v roce 2023 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. 2023/15/21 - 59 o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Krásná Lípa dle přílohy. 

 

Dar 

Usnesení ZM č. 3 – 28/2023 

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Soně a Jaroslavovi Rojerovým, oba bytem 

Pletařská 31/19, Krásná Lípa jako výpomoc po požáru domu č. p. 31/19 ve výši 20 000 Kč 

a schvaluje uzavření Darovací smlouvy na dar č. 2023/13/11 - 61 dle přílohy. 



 

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Jaroslavě a Zdeňkovi Vrabcovým, oba bytem 

Pletařská 31/19, Krásná Lípa jako výpomoc po požáru domu č. p. 31/19 ve výši 20 000 Kč 

a schvaluje uzavření Darovací smlouvy na dar č. 2023/13/11 - 62 dle přílohy. 

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Janě Dvořákové a Robertovi Novotnému, oba 

bytem Pletařská 31/19, Krásná Lípa jako výpomoc po požáru domu č. p. 31/19 ve výši  

20 000 Kč a schvaluje uzavření Darovací smlouvy na dar č. 2023/13/11 - 63 dle přílohy. 

 

Členské příspěvky 

Usnesení ZM č. 3 – 29/2023 

ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná Lípa na rok 2023 do: 

1) HSRD ve výši 5 000 Kč, 

2) Euroregion NISA ve výši 17 025 Kč, 

3) Euroregion LABE ve výši 17 025 Kč, 

4) Destinační fond ve výši 29 911,20 Kč, 

5) DMO Lužické a Žitavské hory ve výši 20 000 Kč, 

6) DSO Sever ve výši 23 835 Kč, 

7) MAS Český sever ve výši 500 Kč. 

 

Dotace pro JSDH - dopravní automobil 

Usnesení ZM č. 3 – 30/2023 

ZM schvaluje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou za dopravní automobil pro jednotku 

SDH Krásná Lípa a poskytnutou dotací Ministerstva vnitra - GŘ HZS do plné výše  

z vlastních zdrojů. 

 

Změna Statutu sociálního fondu 

Usnesení ZM č. 3 – 31/2023 

ZM schvaluje změnu Statutu sociálního fondu města Krásná Lípa. 

 

1. rozpočtové opatření 2023 

Usnesení ZM č. 3 – 32/2023 

ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2023 dle 

upravené přílohy. 

 

Dotace spolky 

Usnesení ZM č. 3 – 33/2023 

ZM schvaluje rozdělení dotací v souladu s Dotačním programem na podporu kulturní, 

sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží pro rok 2023 a uzavření příslušných 

veřejnoprávních smluv dle upravené přílohy. 

 

Dotace neschválení 

Usnesení ZM č. 3 – 34/2023 

ZM neschvaluje poskytnutí dotace žadatelům v souladu s Dotačním programem na podporu 

kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží pro rok 2023 dle upravené 

přílohy. 

 

 



 

Diskuze členů ZM 

Usnesení ZM č. 3 – 35/2023 

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

- zabývat se uzavřením partnerství s obcí Práznovce, SR. 

 

 

 

 

Starosta města:         Místostarostka města 

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

 

   

 

 

Ověřovatel zápisu:          Ověřovatel zápisu: 

Bc. Drahoslava Lehoczká ….…..….………..              Václav Danita  .……………………..………. 


