
 

Usnesení z 38. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 12. 10. 2020 

 

 

I. Hlavní program 

 

Nouzový stav v ČR  

Usnesení RM č. 38 – 01/2020    

RM bere na vědomí informace k nouzovému stavu vyhlášeného vládou ČR.  

RM schvaluje opatření Městského úřadu Krásná Lípa (vč. úředních hodin) v souvislosti  

s vydanými usneseními vlády ČR zejména č. 994, 996 a 998 ze dne 8. října 2020. 

Rada města svěřuje podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000, zákona o obcích (obecní zřízení), 

městskému úřadu, tajemnici Mgr. Lucii Švarcové, pravomoc stanovit úřední hodiny městského 

úřadu vzhledem k opatřením k řešení rizika nákazy SARS-CoV-2 - COVID-19. 

 

II. Došlá pošta 

 

Směna pozemků - vyhlášení  

Usnesení RM č. 38 – 02/2020    

RM vyhlašuje záměr obce směnit část p. p. č. 1168/1 o výměře 2707 m2, k. ú. Krásná Lípa  

za p. p. č. 1169 o výměře 2707 m2, k. ú. Krásná Lípa.  

 

Vrácení kauce  

Usnesení RM č. 38 – 03/2020  

RM neschvaluje vrácení kauce 10 000 Kč Tomáši Adamovovi, bytem Sládkovičova 1270/1, 

Praha.  

 

Vrácení kauce  

Usnesení RM č. 38 – 04/2020    

RM neschvaluje vrácení kauce 10 000 Kč Ing. Janě Dvořákové, bytem F. X. Procházky 29/14, 

Brandýs nad Labem.  

 

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku  

Usnesení RM č. 38 – 05/2020    

RM schvaluje ukončení pronájmu p. p. č. 300, k. ú. Krásná Lípa (nájemce Jiří Jelínek, bytem 

Pražská 273/16, Krásná Lípa) dohodou ke dni 31. 12. 2020 na základě žádosti nájemce.   

 

Pronájem st. p. č. 1037, 841, 463/2 a p. p. č. 664/13, 663, 664/12 a 664/8, vše k. ú. 

Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 38 – 06/2020    

RM neschvaluje pronájem st. p. č. 1037 o výměře 95 m2, st. p. č. 841 o výměře 59 m2, st. p. č. 

463/2 o výměře 28 m2, p. p. č. 664/13 o výměře 2806 m2, p. p. č. 663 o výměře 385 m2,  

p. p. č. 664/12 o výměře 768 m2 a p. p. č. 664/8 o výměře 593 m2, vše k. ú. Krásná Lípa 

Davidu Gežovi, bytem Jugoslávská 484/4, Krásná Lípa z důvodu dluhů vůči městu.  

 

 

 

 



Pronájem st. p. č. 120, p. p. č. 2746/9, p. p. č. 151/1 a p. p. č. 3051/34, vše k. ú. 

Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 38 – 07/2020   

RM neschvaluje pronájem st. p. č. 120 o výměře 268 m2, p. p. č. 2746/9 o výměře 173 m2,  

p. p. č. 151/1 o výměře 20 m2 a p. p. č. 3051/34 o výměře 1 m2, vše k. ú. Krásná Lípa Zuzaně 

Berkovcové, bytem K Rozvodně 96, Pardubice a Pavlu Bubníkovi, bytem Čajkovského 24, Praha 

z důvodu zachování pozemků pro potřeby města.   

 

Pronájem pozemků - vyhlášení  

Usnesení RM č. 38 – 08/2020    

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky: 

- st. p. č. 321 o výměře 62 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- st. p. č. 320 o výměře 229 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 436 o výměře 15 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 435 o výměře 308 m2, k. ú. Krásná Lípa.  

 

Prodej p. p. č. 605/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy  

Usnesení RM č. 38 – 09/2020    

RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 605/1 o výměře 2355 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 

Lípy Janu Hněvkovskému, bytem Litošická 1, Praha a Jaroslavě Hněvkovské, bytem Dlouhý  

Důl 8, Krásná Lípa do doby vyřešení dědictví p. p. č. 688/5, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.  

 

Prodej pozemků - vyhlášení  

Usnesení RM č. 38 – 10/2020    

RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky: 

- p. p. č. 749/3 o výměře 245 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 749/2 o výměře 152 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 750 o výměře 223 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 751 o výměře 103 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 749/4 o výměře 438 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 744/3 o výměře 2836 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 535/1 o výměře 1038 m2, k. ú. Vlčí Hora, 

- p. p. č. 535/2 o výměře 434 m2, k. ú. Vlčí Hora, 

- p. p. č. 534 o výměře 468 m2, k. ú. Vlčí Hora, 

- p. p. č. 2147/1 o výměře 2051 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 1902/5 o výměře cca 290 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 1857/9 o výměře cca 400 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- st. p. č. 662/9 o výměře 1007 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 2308/1 o výměře cca 50 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 2307/1 o výměře cca 520 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 2308/1 o výměře cca 581 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 2307/1 o výměře cca 805 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 1965/1 o výměře cca 80 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 1141/1 o výměře 174 m2, k. ú. Krásný Buk, 

- p. p. č. 540/2 o výměře 12 m2, k. ú. Krásný Buk, 

- p. p. č. 1301/1 o výměře 1934 m2, k. ú. Vlčí Hora.  

 

 

 



Směna pozemků - vyhlášení  

Usnesení RM č. 38 – 11/2020    

RM vyhlašuje záměr obce směnit část p. p. č. 652 o výměře cca 3150 m2, k. ú. Vlčí Hora  

za p. p. č. 601 o výměře 252 m2, část p. p. č. 598 o výměře cca 1130 m2, část p. p. č. 1510  

o výměře cca 180 m2 a část p. p. č. 595 o výměře cca 1450 m2, vše k. ú. Vlčí Hora.  

 

Prodloužení termínu výpovědi  

Usnesení RM č. 38 – 12/2020    

RM schvaluje Evě Kamberské, bytem Nemocniční 554/14, Krásná Lípa prodloužení termínu 

vyklizení p. p. č. 186/2, k. ú. Krásná Lípa dle usnesení RM č. 33-13/2020 ze dne 15. 6. 2020  

do 31. 12. 2020.  

 

Vrácení jistiny  

Usnesení RM č. 38 – 13/2020    

RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 135 600 Kč Petře Homolkové, bytem Křižíkova 

1114/34, Krásná Lípa.  

 

Vrácení jistiny  

Usnesení RM č. 38 – 14/2020    

RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 180 000 Kč Lence Brzákové, bytem Křižíkova 

1176/40, Krásná Lípa.  

 

Omnium, z. s. - prodloužení termínu  

Usnesení RM č. 38 – 15/2020    

RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě a dohodě  

o spolupráci při opravě Dittrichovy hrobky č. 2018/10/15 - 427 mezi městem Krásná Lípa a 

Omnium, z. s., se sídlem Smetanova 135, Nové Město, Broumov, kterým se v čl. II.,  

odst. 2 písm. d) termín 31. 10. 2020 nahrazuje termínem 31. 10. 2021.  

 

Nebytové prostory - podnájem  

Usnesení RM č. 38 – 16/2020    

RM schvaluje nájemnici nebytového prostoru č. 4, Křinické náměstí 14/16, Janě Milerové, 

podnájem části provozovny Obchůdek MiJa v uvedeném nebytovém prostoru, vedené jako sklad 

(33,62 m2), pro Ladislava Hallera, bytem Západní 2814, Varnsdorf a Ladislava Havlíčka, bytem 

Lesní 2964, Varnsdorf, za účelem zřízení provozovny půjčovny a provozování elektrických 

koloběžek, na dobu neurčitou, pod podmínkou přístupu zákazníků pouze přes Obchůdek MiJa.  

 

III. Různé 

 

Byty - nájemní smlouvy  

Usnesení RM č. 38 – 17/2020    

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

  

Obnova odlehčovací komory v ul. Malátova, Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 38 – 18/2020    

RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření smlouvy o dílo  

č. 2020/11/14 - 241 na realizaci díla "Obnova odlehčovací komory v ul. Malátova, Krásná Lípa"  

s Miroslavem Forró, Dobrná 141, IČ 49117670, dle přílohy.  

 



 

Smlouvy o poskytnutí dotace na opravu střechy, plotu, fasády 2020  

Usnesení RM č. 38 – 19/2020    

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: 

- Čermáková Alena - plot - smlouva č. 2020/15/15 - 238, 

- Kirschner Karel - střecha - smlouva č. 2020/15/15 - 239, 

- Macková Miroslava - střecha - smlouva č. 2020/15/15 - 240.  

 

Oprava smlouvy č. 2020/15/15 - 207  

Usnesení RM č. 38 – 20/2020    

RM bere na vědomí změnu osobních údajů u účastníků smlouvy č. 2020/15/15 - 207  

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2020 pro Dotační program na podporu 

výstavby rodinného domu z důvodu sňatku a změny trvalého pobytu.   

 

Město plné květin 2020  

Usnesení RM č. 38 – 21/2020    

RM schvaluje vyhodnocení soutěže Město plné květin v roce 2020 a vítěze v tomto pořadí: 

1. Irena Procházková, Štefánikova 607/6, Krásná Lípa, 

2. Eva Andertová, Krásný Buk 18, Krásná Lípa, 

3. Miloš Kohout, Rumburská 940/22, Krásná Lípa, 

4. František Pavlík, Čapkova 1017/8, Krásná Lípa, 

5. Gabriela Novotná Karmanová, Tyršova 1199/8, Krásná Lípa. 

  

Mobilní služby - zaměstnanecký program - dodatek   

Usnesení RM č. 38 – 22/2020    

RM se seznámila s nabídkou společnosti Vodafone Czech Republic a. s. na aktualizaci 

zaměstnaneckého programu. RM schvaluje uzavření dodatku k Rámcové smlouvě  

č. 2007/19/19 - 410 (č. 009313) k využití zaměstnaneckého programu se společností Vodafone 

Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, Praha, dle přílohy.   

 

Příběhy našich sousedů - projekt  

Usnesení RM č. 38 – 23/2020    

RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů  

č. 2020/19/19 - 234 s organizací POST BELLUM, se sídlem Štěpánská 704/61, Praha 1,  

IČ 26548526.  

 

DMO Lužické a Žitavské hory, z. s. - žádost o finanční výpomoc  

Usnesení RM č. 38 – 24/2020    

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 100 000 Kč na 

předfinancování projektů financovaných z dotačních programů. 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s DMO Lužické  

a Žitavské hory, z. s., Dolní Prysk 17, Prysk, IČ 07195371, dle přílohy.  

 

 

 

 

 



Terénní práce 2021   

Usnesení RM č. 38 – 25/2020    

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt Terénní programy 2021 do 

programu RVRZ Podpora terénní práce pro rok 2021. RM doporučuje ZM schválit realizaci 

tohoto projektu prostřednictvím příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa v případě získání 

dotace. RM doporučuje ZM schválit příspěvek Kostce Krásná Lípa, p. o. ve výši 108 000 Kč na 

realizaci projektu a navazující aktivity. 

  

LIRA - raná péče  

Usnesení RM č. 38 – 26/2020    

RM projednala žádost o finanční příspěvek na poskytování preventivní sociální služby raná péče 

2021 od organizace Centrum LIRA, z. ú., Liberec a neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku.  

 

Krásná Jurta, z. s. - změna účelu  

Usnesení RM č. 38 – 27/2020    

RM projednala žádost spolku Krásná Jurta z. s. a neschvaluje změnu účelu dotace na činnost 

oproti žádosti z důvodu nehospodárného chování.  

 

Krásnolipský komorní sbor - změna účelu  

Usnesení RM č. 38 – 28/2020    

RM projednala žádost spolku Krásnolipský komorní sbor, z. s. a schvaluje změnu účelu dotace 

na činnost oproti žádosti z důvodu nemožnosti uskutečnit soustředění vzhledem  

k epidemiologické situaci.  

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - finanční pronájem  

Usnesení RM č. 38 – 29/2020    

RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. uzavření Smlouvy o finančním pronájmu s následnou 

koupí najaté věci na osobní vozidlo určené k výkonu sociální služby.  

 

Smlouva na administraci VZ  

Usnesení RM č. 38 – 30/2020    

RM schvaluje Příkazní smlouvu č. 2020/14/12 - 236 se společností PMA tender s. r. o., se sídlem 

Březinova 746/29, Brno, IČ 03584607 na administraci veřejné zakázky na výběr dodavatele 

stavby projektu Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - Přístavba odborné učebny a zajištění 

bezbariérovosti, dle přílohy.  

 

Závazné ukazatele rozpočtu NIV ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.  

Usnesení RM č. 38 – 31/2020    

RM bere na vědomí změnu závazných ukazatelů rozpočtu NIV příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Krásná Lípa k 8. 9. 2020.  

 

9. rozpočtové opatření 2020  

Usnesení RM č. 38 – 32/2020    

RM schvaluje 9. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2020 dle přílohy.  

 

Dotační program divoká prasata   

Usnesení RM č. 38 – 33/2020    

RM schvaluje Dotační program na podporu snížení početních stavů zvěře - prasete divokého, dle 

přílohy.    



Zpráva o plnění úkolů z 36. RM  

Usnesení RM č. 38 – 34/2020    

RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 36. RM  

 

IV. Informace 

 

Informace    

 - schválení dotace od Nadace ČEZ na projekt 1. advent a rozsvícení vánočního stromu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Jan Kolář                          Jana Drobečková 

 


