
USNESENÍ 

z 25. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 3. 2. 2020  

 

I. Hlavní program 

 

Lužická nemocnice v Rumburku  

Usnesení RM č. 25 – 01/2020    

RM projednala informaci o aktuální situaci v Lužické nemocnici v Rumburku. 

RM ukládá starostovi Janu Kolářovi vyzvat hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka  

k podpoře při zajištění akutní lůžkové péče na Šluknovsku.  

 

II. Došlá pošta 

 

Prodej p. p. č. 1309/3, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 25 – 02/2020    

RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 1309/3 o výměře 13668 m2, k. ú. Krásná Lípa 

za účelem výstavby RD Radimu Kosovi, bytem Kyjovská 350/81, Krásná Lípa z důvodu 

zachování pozemku pro potřeby města.  

 

Prodej části p. p. č. 1857/9, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 25 – 03/2020    

RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 1857/9, k. ú. Krásná Lípa za účelem 

zřízení zahrady Maxu a Miroslavě Eichhoff, bytem Havlíčkova 951/10, Krásná Lípa  

z důvodu zpracované zástavbové studie.  

 

Prodej p. p. č. 261/33, části p. p. č. 261/4 nebo části p. p. č. 557/2, vše k. ú. 

Kyjov u Krásné Lípy  

Usnesení RM č. 25 – 04/2020    

RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 261/33 o výměře 1107 m2, části p. p. č. 

261/4 a části p. p. č. 557/2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem výstavby rodinného 

domu a parkovacího stání Lukáši Pelantovi, bytem Sellnerova 356, Mladá Boleslav  

z důvodu zachování pozemků pro potřeby města.  

 

Pronájem p. p. č. 525/2 a p. p. č. 529/2, vše k. ú. Krásný Buk  

Usnesení RM č. 25 – 05/2020    

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout do doby prodeje pozemky: 

- p. p. č. 525/2 o výměře 761 m2, k. ú. Krásný Buk, 

- p. p. č. 529/2 o výměře 235 m2, k. ú. Krásný Buk.  

 

Byty - podnájem  

Usnesení RM č. 25 – 06/2020    

RM schvaluje Aleně Malíkové, bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa podnájem bytu  

č. 12, Nemocniční 1149/12a pro Cleopatru Tůmovou a její 2 dcery, všichni bytem 

Sladkovského 1981, Louny, na dobu neurčitou.   

 

III. Různé 

 

Prodej p. p. č. 2164, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 25 – 07/2020    

RM bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Rumburk, stavební úřad o zamítnutí rozdělení  

p. p. č. 2164, k. ú. Krásná Lípa.   



Ukončení smlouvy o nájmu pozemku  

Usnesení RM č. 25 – 08/2020    

RM podle čl. V. bod 4 odstupuje od smlouvy o nájmu pozemku č. 2000/23/17/043 

(nájemce Romana Pakandlová, Malátova 790/2, Krásná Lípa).  

 

Byty - ukončení nájemní smlouvy  

Usnesení RM č. 25 – 09/2020    

RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2019/25/26 - 257 na byt č. 1, 

Nemocniční 952/18 s Ladislavem Mikem, bytem Nemocniční 952/18, Krásná Lípa,  

k 31. 1. 2020.   

 

Byty - vyhlášení k pronájmu  

Usnesení RM č. 25 – 10/2020    

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 1, Nemocniční 952/18, Krásná Lípa. Byt I. 

kategorie o velikosti 2 + 1 (46,12 m2, sazba 36 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se 

skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede 

nájemce na vlastní náklady.   

 

Snížení světelného znečištění - Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska - II. 

etapa - výzva  

Usnesení RM č. 25 – 11/2020    

RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu "Snížení světelného znečištění - Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska - II. 

etapa", dle přílohy.  

 

Parkoviště - Vlčí Hora, Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska - výzva   

Usnesení RM č. 25 – 12/2020    

RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu "Parkoviště - Vlčí Hora, Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska", dle přílohy.  

 

Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná Lípa - Chodník Kyjovská u EMG - 

výzva  

Usnesení RM č. 25 – 13/2020    

RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu "Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná Lípa - Chodník Kyjovská u EMG",  

dle přílohy.  

 

Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná Lípa - Chodník ulice Křižíkova - 

výzva  

Usnesení RM č. 25 – 14/2020    

RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu "Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná Lípa - Chodník ulice Křižíkova",  

dle přílohy.  

 

Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná Lípa - Chodník ulice Masarykova - 

výzva  

Usnesení RM č. 25 – 15/2020    

RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu "Zvýšení bezpečnosti na území města Krásná Lípa - Chodník ulice Masarykova", 

dle přílohy.  

 



Socha Lva - Výjimka z pravidel  

Usnesení RM č. 25 – 16/2020    

RM schvaluje v souladu s čl. III., odstavcem 7 výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu města Krásná Lípa spočívající v přímém zadání jednomu 

dodavateli na výrobu pamětních desek a medailonu, které budou osazeny na opravovanou 

sochu Lva v Krásné Lípě.  

 

Socha Lva - výroba medailonu a pamětních desek  

Usnesení RM č. 25 – 17/2020    

RM schvaluje uzavření objednávky firmě HVH spol. s r. o., Horní Kalná 65, Hostinné,  

IČ 47454873, na výrobu medailonu a pamětních desek, které budou osazeny na 

opravovanou sochu Lva v Krásné Lípě.  

 

Chodník Smetanova k soše Lva - výjimka z pravidel  

Usnesení RM č. 25 – 18/2020    

RM schvaluje v souladu s čl. III. odstavcem 7 výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu města Krásná Lípa spočívající v přímém zadání jednomu 

dodavateli na dodávku materiálu (dlažba, obrubníky) na výstavbu chodníku ve Smetanově 

ulici k soše Lva v Krásné Lípě.  

 

Chodník Smetanova k soše Lva - dodávka  

Usnesení RM č. 25 – 19/2020    

RM schvaluje uzavření objednávky firmě Zdeněk Falta, Bezručova 1048/30, Rumburk,  

IČ 46043667, na dodávku materiálu (dlažba, obrubníky) na výstavbu chodníku k soše Lva  

v Krásné Lípě.  

 

Revitalizace rybníků Šimlák I. a II. v k. ú. Vlčí Hora a Kyjov u Krásné Lípy - PD  

Usnesení RM č. 25 – 20/2020    

RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření smlouvy o dílo  

č. 2020/11/14 - 18 na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení  

a inženýrskou činnost na akci "Revitalizace rybníků Šimlák I. a II. v k. ú. Vlčí Hora a Kyjov 

u Krásné Lípy" s firmou MV projekt spol. s r. o., V Zahrádkách 2838/43, Praha 3,  

IČ 26137917, dle přílohy.  

 

Smlouva o odběrech zboží  

Usnesení RM č. 25 – 21/2020    

RM schvaluje Smlouvu o odběru zboží pro rok 2020 č. 2020/34/17 - 14 o podmínkách 

prodeje klempířského a střešního materiálu s firmou EVROmat a. s., se sídlem Tovární 30, 

Ústí nad Labem, IČ 25448455, dle přílohy.  

 

Dotace na podporu výstavby RD  

Usnesení RM č. 25 – 22/2020    

RM doporučuje ZM schválit vyplacení dotace dle Dotačního programu na podporu výstavby 

RD žadatelům Mgr. Lucii Hankové, Sokolská 222/6, Krásná Lípa a Janu Švarcovi, Tovární 

672, Šluknov, ve výši 42 000 Kč.   

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB  

Usnesení RM č. 25 – 23/2020    

RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést 

stavbu č. 2020/10/15 - 20 s firmou ČEZ Distribuce a. s, Teplická 874/8, Děčín,  

IČ 24729035, na vedení zemní kabelové přípojky v p. p. č. 2950, k. ú. Krásná Lípa.  



Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB  

Usnesení RM č. 25 – 24/2020    

RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést 

stavbu č. 2020/10/15 - 21 s firmou ČEZ Distribuce a. s, Teplická 874/8, Děčín,  

IČ 24729035, na vedení zemní kabelové přípojky v p. p. č. 1122/1 a 1122/3, k. ú. Krásná 

Lípa.  

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení RM č. 25 – 25/2020    

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu č. 2020/16/15 - 19 o zřízení věcného břemene 

vrchního vedení el. kabelu nad pozemky města p. p. č. 1057/1 a 521/1, k. ú. Krásný Buk,  

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

 

EKO servis Varnsdorf a. s. - Dodatek č. 4  

Usnesení RM č. 25 – 26/2020    

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2015/11/19 - 100 na zajištění sběru, 

přepravy, využití a odstranění komunálních odpadů na katastrálním území města Krásná 

Lípa a jeho místních částí s firmou EKO servis Varnsdorf a. s., se sídlem Svatopluka Čecha 

1277, Varnsdorf, IČ 25042149, dle přílohy.   

 

Technická výpomoc  

Usnesení RM č. 25 – 27/2020    

RM schvaluje technickou výpomoc pro spolky na akce konané v roce 2020 dle žádostí  

a předložené přílohy.  

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců  

Usnesení RM č. 25 – 28/2020    

RM schvaluje uzavření pojistných smluv pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu 

způsobenou zaměstnavateli č. 2020/12/11 - 22 a 2020/12/11 - 23, obě s pojišťovnou 

Kooperativa pojišťovna a. s., Pobřežní 665/21, Praha 8, IČ 47116617, dle přílohy.   

 

10. Kniha Německé století v nejsevernějších Čechách  

Usnesení RM č. 25 – 29/2020    

RM se seznámila s průběhem poptávkového řízení na tisk knihy vč. překladu v rámci 

projektu Historie nás spojuje, č. ERN-0956-CZ-19.09.2019 a schvaluje dle nejnižší ceny 

výběr dodavatele a objednávku s firmou Jaroslav Stibor, Stradov 111, Chlumec.  

  

Pečovatelská služba   

Usnesení RM č. 25 – 30/2020    

RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace na pečovatelskou službu z programu Podpora 

sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020 - velká dotace ve výši 713 900 Kč.  

RM bere na vědomí podepsání příslušné smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.  

  

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - kmenová učebna  

Usnesení RM č. 25 – 31/2020    

RM bere na vědomí výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. na akci  

ZŠ Krásná Lípa - kmenová učebna, dle přílohy.   

 

 

 



Kulturní dům  

Usnesení RM č. 25 – 32/2020    

RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu dne 15. 2. 2020 na akci 

Brtnické ledopády odboru KČT Loko Teplice. 

RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu dne 21. 3. 2020 na akci Jarní 

sraz KČT. 

RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu dne 2. 7. 2020 na akci Tour de 

Feminin. 

RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na pravidelné zkoušky DFS 

Křiničánek pro rok 2020. 

RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu ve dnech 18. 9. a 19. 9. 2020 

na akci Burza dětského oblečení a hraček MC Beruška. 

RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu dne 25. 4. 2020 na akci 

SherpaFest České Švýcarsko. 

RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu dne 22. 3. 2020 na soustředění 

FS Lužičan.  

 

Parkování  

Usnesení RM č. 25 – 33/2020    

RM bere na vědomí úpravu režimu parkování na Křinickém náměstí.  

 

IV. Informace 

 

Informace  

- Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 15. 1. 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Jan Kolář                                                                    Jana Drobečková 


