
 

Usnesení z 37. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 14. 9. 2020 

 

 

I. Hlavní program 

 

Závěry z jednání 11. ZM   

Usnesení RM č. 37 – 01/2020    

RM projednala průběh a závěry z jednání 11. ZM a ukládá Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP, 

zabývat se zajištěním opravy kanalizačních poklopů na průtahu města.   

 

Nabytí majetku formou dražby  

Usnesení RM č. 37 – 02/2020   

RM schvaluje nabytí majetku formou dražby o nejvýhodnější nabídku podle § 85 písm. n) 

zákona o obcích, stanovené Dražební vyhláškou č. j.: 1879388/20/2501-00540-507530 vydanou 

Finančním úřadem pro Ústecký kraj a ukládá Janu Kolářovi, starostovi města, realizovat nabytí 

předmětů dražby za nejnižší cenu, maximálně však do výše ceny, uvedené v příloze tohoto 

usnesení.  

 

II. Došlá pošta 

 

Dodatek č. 4 - Termi s. r. o.  

Usnesení RM č. 37 – 03/2020    

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 4/2004 uzavřené se společností 

Termi, s. r. o., Pohraniční stráže 2021/32, Varnsdorf, kterým se mění výčet objektů a výše 

měsíční platby za poskytované služby.  

 

III. Různé 

 

Byty - nájemní smlouvy  

Usnesení RM č. 37 – 04/2020    

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt se stávajícím nájemníkem Janou Dvořákovou, 

bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa, dle přílohy. 

  

Byty - ukončení nájmu bytu  

Usnesení RM č. 37 – 05/2020  

RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou k 31. 10. 2020 na byt č. 47, 

Nemocniční 1137/6 s nájemnicí Romanou Vojancovou, bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. 

RM schvaluje neuzavření další nájemní smlouvy z důvodu porušení odst. IV. nájemní smlouvy.  

 

Vyhlídka kotelna  

Usnesení RM č. 37 – 06/2020    

RM se seznámila se studií úpravy stávajícího komína kotelny na vyhlídku. RM ukládá Ing. Petru 

Simandlovi, vedoucímu OVIŽP, zajistit vypracování projektové dokumentace a vydání 

stavebního povolení pro vyhlídku na komínu kotelny.  

 

 

 

 



Revitalizace rybníku Šimlák  

Usnesení RM č. 37 – 07/2020    

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/11/14 - 18 na zpracování projektové 

dokumentace 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,  

IČ 26137917, dle přílohy.  

 

Smlouvy o poskytnutí dotace na opravu střechy, plotu fasády 2020  

Usnesení RM č. 37 – 08/2020    

RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na opravu fasád, střech  

a oplocení dle Dotačního programu na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2020. Jedná se  

o tyto občany: 

- Bureš Vítězslav – střecha - smlouva č. 2020/15/15 - 221, 

- Koubek Jiří, Koubková Jaroslava - plot - smlouva č. 2020/15/15 - 222.  

 

Výjezdová jednotka SDH Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 37 – 09/2020    

RM schvaluje složení Výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů Krásná Lípa, dle přílohy.  

 

Správní rada o. p. s. České Švýcarsko   

Usnesení RM č. 37 – 10/2020    

RM schvaluje jmenování Ing. Zbyňka Linharta, bytem Bezručova 599/4, Krásná Lípa, členem 

Správní rady o. p. s. České Švýcarsko na další funkční období.  

RM schvaluje jmenování RNDr. Libora Ambrozka, bytem Urbanova 35, Kyjov, členem Správní 

rady o. p. s. České Švýcarsko na další funkční období.  

  

Projekt  

Usnesení RM č. 37 – 11/2020    

RM schvaluje podání žádosti na projekt Wolfking – Cyklistická výzva pro všechny do Společného 

fondu malých projektů v EEL 2014 - 2020 dle přílohy.  

 

Kulturní dům  

Usnesení RM č. 37 – 12/2020    

RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu na akci Svatý Martin na bílém koni, 

která se bude konat dne 11. 11. 2020, spolku Krásnolipský spolek, dle přílohy.  

 

Organizační opatření  

Usnesení RM č. 37 – 13/2020    

RM projednala nepříznivý vývoj koronavirové situace a schvaluje organizační opatření v provozu 

MěÚ od 15. 9. 2020.  

 

Pořízení technického vybavení – výjimka z pravidel  

Usnesení RM č. 37 – 14/2020    

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa v souladu  

s čl. III., odstavcem 7 výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města 

Krásná Lípa spočívající v přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu jednomu dodavateli na 

pořízení technického vybavení – notebooky, tiskárna, webkamera s příslušenstvím. 

 

Zpráva o plnění úkolů  



Usnesení RM č. 37 – 15/2020    

RM bere na Vědomí Zprávu o plnění úkolů z 35. RM.  

 

IV. Informace 

 

Informace  

RM projednala zápis z jednání Společenské komise ze dne 3. 9. 2020.  

 

 

Jan Kolář, Jana Drobečková 

 


