
 

Usnesení z 35. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 27. 7. 2020  

 

I. Hlavní program 

 

Česká televize 

Usnesení RM č. 35 – 01/2020 

RM bere na vědomí informaci o přípravě a realizaci akce České televize - Českem tam a zpět  

v Krásné Lípě dne 7. 8. 2020. 

  

II. Došlá pošta 

 

Prodej pozemků - vyhlášení 

Usnesení RM č. 35 – 02/2020 

RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemek p. p. č. 432/2 o výměře 48 m2, k. ú. Krásná Lípa.  

 

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

Usnesení RM č. 35 – 03/2020 

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 796 o výměře 1810 m2, k. ú. Vlčí Hora za 

účelem výstavby rekreačního objektu Davidu Polenovi a Věře Jurkiewiczové Polenové, oba 

bytem Hviezdoslavova 1636, Kladno za cenu 254 750 Kč (nad základní výměru 226 250 Kč, 

porosty 28 500 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.  

 

Zrušení žádosti o odkoupení pozemku 

Usnesení RM č. 35 – 04/2020 

RM bere na vědomí zrušení žádosti o odkoupení pozemku Binh Nguyena, Lužické náměstí 

160/14, Rumburk a schvaluje vrácení jistiny 10 000 Kč. 

  

Souhlas s oplocením pozemku 

Usnesení RM č. 35 – 05/2020 

RM schvaluje vybudování oplocení částí pozemků p. p. č. 2455/3, p. p. č. 2455/4 a p. p. č. 

2904/2, vše k. ú. Krásná Lípa dle smlouvy o nájmu pozemku č. 2020/23/15 - 54 nájemci Jiřímu 

Ondráčkovi, bytem J. Kubelíka 1542/21, Most za podmínky, že žadatel provede oplocení na své 

náklady v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění a při ukončení nájmu odstraní 

oplocení bez nároku na náhradu. 

 

Vrácení jistiny 

Usnesení RM č. 35 – 06/2020 

RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 182 700 Kč Petru Kisovi, bytem Nemocniční 1065/32, 

Krásná Lípa. 

 

Vrácení jistiny 

Usnesení RM č. 35 – 07/2020 

RM bere na vědomí vrácení jistiny Jakubu Duškovi, bytem Dukelská 707/4, Krásná Lípa  

a Radce Hlaváčkové, bytem Masarykova 246/6, Krásná Lípa. 

 

III. Různé 



 

Vrácení jistiny 

Usnesení RM č. 35 - 08/2020 

RM ukládá Vladimíře Doškové připravit návrh úpravy Postupu ve věci prodeje a užívání 

nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa a předložení zastupitelstvu města ke schválení. 

 

Pronájem p. p. č. 2744/2, k. ú. Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 35 – 09/2020 

RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 2019/23/15 - 150 (nájemce Jakub 

Krištofori, Zahradní 300, Cvikov), kterým se upravuje výměra p. p. č. 2744/1, k. ú. Krásná Lípa 

z 390 m2 na 360 m2.  

 

Doplnění usnesení 

Usnesení RM č. 35 – 10/2020 

RM doplňuje usnesení RM č. 32-04/2020 ze dne 25. 5. 2020 o pronájmu části p. p. č. 233/2,  

k. ú. Krásná Lípa Dětskému domovu a školní jídelně, p. o., se sídlem Dittrichova 12, Krásná Lípa  

o znění: na dobu trvání 15 let za cenu 1 Kč/rok. 

  

Byty - nájemní smlouvy 

Usnesení RM č. 35 – 11/2020 

RM schvaluje uzavření nájemních smluv na byty se stávajícími nájemníky dle přílohy. 

 

Výměna oken - Masarykova 16/1, Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 35 – 12/2020 

RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 

3. kategorie na zhotovení díla "Výměna oken - Masarykova 16/1, Krásná Lípa" vypracovanou 

komisí pro výběrová řízení. 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2020/11/18 - 186 s vítězným uchazečem, kterým je 

firma Okna Tanvald s. r. o., Krkokošská 179, Tanvald, IČ 27284107, dle přílohy. 

 

Oprava střechy - Masarykova 25/9, Krásná Lípa 

Usnesení RM č. 35 – 13/2020 

RM schvaluje na základě předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo č. 2020/11/18 - 187 na 

opravu střechy objektu Masarykova 25/9, Krásná Lípa s firmou Michaela Ilčíková, Truhlářská 

2102, Varnsdorf, IČ 06878652, dle přílohy. 

 

Město dotace COVID 19 

Usnesení RM č. 35 – 14/2020 

RM schvaluje přijetí dotace z programu Mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců v 

sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19 ve výši 58 626 Kč. 

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - dotace COVID 19 

Usnesení RM č. 35 – 15/2020 

RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. přijetí dotace z programu Mimořádné finanční 

ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19 ve výši 414 

685 Kč. 

RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce dle předloženého návrhu. 

 



Dotace spolky 

Usnesení RM č. 35 – 16/2020 

RM schvaluje výjimku z Dotačního programu na podporu kulturní, sportovní a tělovýchovné 

činnosti a práci s mládeží pro rok 2020 v souladu s bodem 9 tohoto dotačního programu v bodě 

5, kdy RM schvaluje přerozdělení dotace na akce ve výši 350 000 Kč místo 320 000 Kč a dotace 

na činnost 290 000 Kč místo 320 000 Kč s tím, že celkově schválená částka v dotačním 

programu ve výši 640 000 Kč se nemění. 

Dodatek hasiči 

Usnesení RM č. 35 – 17/2020 

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2020/15/43 - 66 o poskytnutí dotace  

z rozpočtu města Krásná Lípa se spolkem Sbor dobrovolných hasičů Krásná Lípa se sídlem 

Nemocniční 687/3, 407 46 Krásná Lípa, který řeší přesun dotace z akce na činnost. 

Dodatek Rybáři 

Usnesení RM č. 35 – 18/2020 

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2020/15/43 - 65 o poskytnutí dotace  

z rozpočtu města Krásná Lípa se spolkem Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Krásná 

Lípa se sídlem Strádalova 389/1, Krásná Lípa, který řeší změnu termínů akcí. 

 

Dodatek č. 1 k pojištění majetku a odpovědnosti 

Usnesení RM č. 35 – 19/2020 

RM schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2019/12/19 - 347 o pojištění majetku  

a odpovědnosti uzavřenou s Generali Česká Pojišťovna a. s., Spálená 75/16, Praha, IČ 

45272956, dle přílohy. 

 

6. rozpočtové opatření 2020 

Usnesení RM č. 35 -20/2020 

RM schvaluje 6. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2020 dle přílohy. 

 

Spoty v radiích 

Usnesení RM č. 35 – 21/2020 

RM RM schvaluje uzavření obchodních smluv na spoty do rádia Blaník a Hitrádia FM Crystal na 

akce: 

- Léto v Krásné Lípě č. 2020/19/29 - 180, 

- Oslavy 150 let č. 2020/19/29 - 181, 

- Den Českého Švýcarska č. 2020/19/29 - 182. 

 

Deklarace o spolupráci 

Usnesení RM č. 35 – 22/2020 

RM schvaluje uzavření Deklarace o spolupráci č. 2020/19/29 - 184 mezi městem Krásná Lípa  

a společností Český rozhlas na propagaci pro rok 2020 - 2021 dle přílohy 

 

Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 30. 6. 2020 

Usnesení RM č. 35 – 23/2020 

RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 30. 6. 2020. 

 

 

 

Přehled plateb místních poplatků za 1 - 6/2020 



Usnesení RM č. 35 – 24/2020 

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 od 1 - 6/2020.  

 

Kulturní dům 

Usnesení RM č. 35 – 25/2020 

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

 

Turistické značení 

Usnesení RM č. 35 – 26/2020 

RM schvaluje finanční příspěvek Klubu českých turistů oblast Ústecký kraj, se sídlem Velká 

Hradební 19, Ústí nad Labem ve výši 10 000 Kč na obnovu stávajícího značení a vybavení 

směrovkami a směrovníky, dle nabídky KČT, oblast ÚK. 

 

Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů RM 

Usnesení RM č. 35 – 27/2020 

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

 

 

IV. Informace 

 

Informace   

RM bere na vědomí: 

- Přehled plnění daní a Daňové plnění dle druhu daně - porovnání roku 2015 až 2020, 

- Oznámení zahájení řízení o nařízení neodkladného odstranění stavby. 

 

 

Jan Kolář, Jana Drobečková 

 


