
 

 

Usnesení z 32. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 25. 5. 2020  

 

 

I. Hlavní program 

 

Zasedání ZM  

Usnesení RM č. 32 – 01/2020    

RM projednala přípravu zasedání ZM s následujícími body programu: 

- Zpráva o hospodaření města za rok 2019, 

- Plnění rozpočtu 2020, 

- Hospodaření příspěvkových organizací a obchodní společnosti města (ZŠ a MŠ Krásná Lípa, 

  Kostka Krásná Lípa, Křinice, s. r. o.), 

- Zpráva o činnosti p. o. Kostka Krásná Lípa.   

 

Ocenění osob   

Usnesení RM č. 32 – 02/2020    

RM doporučuje ZM v rámci oslav 150. výročí povýšení Krásné Lípy na město schválit, na základě 

Pravidel ocenění, ocenění osob dle přílohy.   

 

II. Došlá pošta 

 

Pronájem části p. p. č. 2330/3, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 32 – 03/2020    

RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2330/3 o výměře 502 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 

zřízení zahrady Tomáši Petrovi, bytem Studánecká 21, Krásná Lípa.  

 

Pronájem části p. p. č. 233/2, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 32 – 04/2020    

RM schvaluje pronájem části p. p. č. 233/2 o výměře 900 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 

rekreačního vyžití dětí Dětskému domovu a Školní jídelně, p. o., se sídlem Dittrichova 12, 

Krásná Lípa.  

 

Pronájem části p. p. č. 1902/2, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 32 – 05/2020    

RM schvaluje pronájem p. p. č. 1902/2 o výměře 1058 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 

zahrady Jindřichu Ráčkovi, bytem Rooseveltova 1052/13, Krásná Lípa.  

 

Prodej části p. p. č. 1789/1, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 32 – 06/2020    

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1789/1 o výměře 1089 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem výstavby rodinného domu Jiřímu Novotnému, bytem Malá 271/4, Rumburk za cenu  

74 650 Kč (do základní výměry 54 450 Kč, porosty 20 200 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 st. p. č. 512/1, st. p. č. 512/2 a p. p. č. 802/2, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 32 – 07/2020    

RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č. 512/1 o výměře 33 m2, st. p. č. 512/2 o výměře  

502 m2 a p. p. č. 802/2 o výměře 694 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného 

domu Haně Winkler, bytem Československé armády 554/14, Praha 6 za cenu 98 050 Kč (do 

základní výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 1 450 Kč, porosty 36 600 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. 2840/1, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 32 – 08/2020    

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2840/1 o výměře 337 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem zřízení zahrady Luďku a Vlastě Vybíralovým, bytem Rumburská 522/17, Krásná Lípa za 

cenu 16 850 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.   

 

Prodej části p. p. č. 261/4, části p. p. č. 261/39 a části p. p. č. 261/23, vše k. ú. 

Kyjov u Krásné Lípy  

Usnesení RM č. 32 – 09/2020    

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 261/4 o výměře 210 m2, části p. p. č. 261/39  

o výměře 123 m2 a části p. p. č. 261/23 o výměře 43 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za 

účelem zřízení zahrady Alžbětě Schánilcové, bytem Emilie Hyblerové 527, Praha 4 za cenu  

37 600 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej části p. p. č. 1184/2 a části p. p. č. 1182/1, vše k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení RM č. 32 – 10/2020    

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1184/2 a části p. p. č. 1182/1 o celkové výměře 

646 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem výstavby rekreačního objektu Janu a Jindřišce Benátským, 

bytem Nad údolím 126, Husinec za cenu 42 300 Kč (do základní výměry 32 300 Kč, porosty  

10 000 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 p. p. č. 1187/2, části p. p. č. 1184/2 a části p. p. č. 1182/1, vše k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení RM č. 32 – 11/2020    

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1187/2 o výměře 203 m2, části p. p. č. 1184/2 a části 

p. p. č. 1182/1 o celkové výměře 468 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady 

Lyudmyle Pashko a Jiřímu Škvorovi, bytem Frýdlantská 1300/10, Praha 8 a Vítězslavu Škodovi, 

bytem Cíglerova 1087/26, Praha 9 za cenu 35 260 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady  

s prodejem spojené.  

 

Prodej p. p. č. 1191/2, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení RM č. 32 – 12/2020    

RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 1191/2 o výměře 528 m2, k. ú. Vlčí Hora Lyudmyle 

Pashko a Jiřímu Škvorovi, bytem Frýdlantská 1300/10, Praha 8 a Vítězslavu Škvorovi, bytem 

Cíglerova 1087/26, Praha 9 z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.  

 

  

 

 

Byty - pronájem - byt č. 4, Kyjovská 625/53  



Usnesení RM č. 32 – 13/2020    

RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Kyjovská 625/53 Michalu Faltovi, bytem Rolnická 56/35, 

Rumburk. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.  

 

III. Různé 

 

Pronájem části p. p. č. 2455/3, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 32 – 14/2020    

RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 2020/23/15 - 54 (nájemce Jiří Ondráček, 

bytem J. Kubelíka 1542/21, Most), kterým se upravuje výměra p. p. č. 2455/3, k. ú. Krásná Lípa 

z 200 m2 na 260 m2.  

 

Pronájem p. p. č. 27/9, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení RM č. 32 – 15/2020    

RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 2015/263/15 - 93 (nájemce Ing. 

Vladimír Fárek, bytem Brandtova 3262/4, Ústí nad Labem), kterým se upravuje výměra  

p. p. č. 27/9, k. ú. Vlčí Hora z 270 m2 na 147 m2.  

 

Obnova místních komunikací 2020 - výběr komunikací  

Usnesení RM č. 32 – 16/2020    

RM schvaluje výběr místních komunikací určený k obnově v roce 2020, dle přílohy.  

 

Obnova místních komunikací 2020 - výzva  

Usnesení RM č. 32 – 17/2020    

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

rozsahu "Obnova místních komunikací 2020", dle přílohy.  

 

Opravy, rekonstrukce a investice pro rok 2020 na objektech města  

Usnesení RM č. 32 – 18/2020    

RM schvaluje opravy, rekonstrukce a investice pro rok 2020 na objektech města dle přílohy a v 

souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na jejichž základě schvaluje 

vyhlásit potřebná výběrová řízení.  

 

Smlouva na poskytnutí dotace na Snížení světelného znečištění I. etapa  

Usnesení RM č. 32 – 19/2020    

RM schvaluje smlouvu č. 2020/19/19 - 139 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729, na projekt Snížení světelného 

znečištění - Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska dle přílohy.  

 

Přezkum hospodaření za rok 2019  

Usnesení RM č. 32 – 20/2020    

RM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2019, které 

provedla nezávislá auditorská společnost AUDIT OBCE s. r. o. s tímto závěrem: Při přezkoumání 

hospodaření města Krásná Lípa za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

RM děkuje zaměstnancům města Krásná Lípa, kteří se zasloužili o kladný výsledek na 

přezkoumání hospodaření za rok 2019. 

  

 

 

 

 



Pronájem NP - volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR  

Usnesení RM č. 32 – 21/2020    

RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 2020/22/11 - 133 na pronájem volební 

místnosti pro volby do zastupitelstva kraje a volby do Senátu Parlamentu ČR v roce 2020  

s Nobilis Tilia, s. r. o., se sídlem Krásná Lípa, Vlčí Hora 147, IČ 25497006 dle přílohy.   

 

Smlouva o technickém zabezpečení voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu 

Parlamentu ČR  

Usnesení RM č. 32 – 22/2020    

RM schvaluje Smlouvu o technickém zabezpečení voleb do zastupitelstva kraje a voleb do 

Senátu Parlamentu ČR v roce 2020 č. 2020/19/11 - 134 mezi městem Krásná Lípa a organizací 

Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o., dle přílohy.  

 

Terénní práce 2020  

Usnesení RM č. 32 – 23/2020    

RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace na realizaci projektu Terénní práce 2020 od Úřadu 

vlády ČR ve výši 300 000 Kč.  

  

Likvidační komise  

Usnesení RM č. 32 – 24/2020    

RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa dle předloženého návrhu.  

 

Přehled plateb místních poplatků za 1 - 3/2020  

Usnesení RM č. 32 – 25/2020  

RM bere na vědomí přehled plateb zrušených místních poplatků za lázeňský nebo rekreační 

pobyt a z ubytovací kapacity, nového místního poplatku z pobytu a za užívání veřejného 

prostranství uhrazených v období 1 - 3/2020.  

 

Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 31. 3. 2020  

Usnesení RM č. 32 – 26/2020    

RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 31. 3. 2020.  

 

Žádost COVID_19  

Usnesení RM č. 32 – 27/2020    

RM schvaluje podání žádosti do Mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu 

mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií 

COVID_19. 

  

Kulturní dům   

Usnesení RM č. 32 – 28/2020    

RM bere na vědomí program kina a využití kulturního domu na měsíc červen 2020, dle přílohy.   

 

Zpráva o plnění úkolů z 30. RM  

Usnesení RM č. 32 – 29/2020    

RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 30. RM  

 

 

 

 

 

 



IV. Informace 

 

Informace    

RM projednala následující informaci:  

- Nezaměstnanost v jednotlivých územích okresu Děčín k 30. 4. 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

      Jan Kolář                          Jana Drobečková 


