
USNESENÍ 

ze 41. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 23. 11. 2020 

 

 

I. Hlavní program 

 

Příprava zasedání ZM  

Usnesení RM č. 41 – 01/2020    

RM projednala přípravu zasedání ZM s následujícími body programu: 

- Zpráva finančního a kontrolního výboru, 

- Plán jednání ZM na rok 2021.  

 

II. Došlá pošta 

 

Prodej pozemků - vyhlášení  

Usnesení RM č. 41 – 02/2020  

RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky: 

- p. p. č. 2969/1 o výměře 173 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 1159/1 o výměře 1164 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 1166/2 o výměře cca 730 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 347 o výměře 1864 m2, k. ú. Vlčí Hora.  

 

Prodej části p. p. č. 1182/1, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení RM č. 41 – 03/2020    

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1182/1 o výměře 748 m2, k. ú. Vlčí Hora za 

účelem výstavby rodinného domu Chrystyně Čajkové a Viktoru Chaikovi, bytem Frýdlantská 

1300/10, Praha za cenu 41 400 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 bude realizován po vydání příslušných povolení na 

veřejný zdroj pitné vody na p. p. č. 1191/2, k. ú. Vlčí Hora.  

 

Prodej p. p. č. 178/3, p. p. č. 1742/5, st. p. č. 131 a p. p. č. 179, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 41 – 04/2020    

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 178/3 o výměře 50 m2, p. p. č. 1742/5 o výměře  

577 m2, st. p. č. 131 o výměře 312 m2 a p. p. č. 179 o výměře 1016 m2, vše k. ú. Krásná Lípa 

za účelem výstavby rodinného domu Janě Kapustové Novákové, bytem Vrchlického 2944, 

Rumburk za cenu 145 950 Kč (do základní výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 37 750 Kč, 

porosty 48 200 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 části p. p. č. 417, k. ú. Krásný Buk  

Usnesení RM č. 41 – 05/2020    

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 417 o výměře 179 m2, k. ú. Krásný Buk za 

účelem zřízení zahrady Bohumile Vaisové, bytem Krásný Buk 44, Krásná Lípa za cenu  

24 400 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

 

 



Prodej části p. p. č. 417 a části p. p. č. 444/4, vše k. ú. Krásný Buk  

Usnesení RM č. 41 – 06/2020    

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 417 o výměře 863 m2 a části p. p. č. 444/4  

o výměře 1490 m2, vše k. ú. Krásný Buk za účelem výstavby rodinného domu Petru a Heleně 

Hrušovským, bytem Doksany 152 za cenu 141 650 Kč (do základní výměry 48 000 Kč, nad 

základní výměru 57 650 Kč, porosty 34 000 Kč, studna 2 000 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 části p. p. č. 2527/8, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 41 – 07/2020    

RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2527/8 o výměře 1624 m2, k. ú. Krásná Lípa za 

účelem výstavby rodinného domu Kláře Kreibichové, bytem Frindova 1174/8A, Krásná Lípa  

a Jakubu Kreibichovi, bytem Kaštanová 285, Dolní Poustevna za cenu 88 200 Kč (do základní 

výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 21 200 Kč, porosty 7 000 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. 1141/1 a p. p. č. 540/2, vše k. ú. Krásný Buk  

Usnesení RM č. 41 – 08/2020    

RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1141/1 o výměře 174 m2 a p. p. č. 540/2 o výměře 

12 m2, vše k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Mgr. Bc. Mirce Novákové, bytem 

Kamenná Horka 59, Krásná Lípa za cenu 27 900 Kč. 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. 41 – 09/2020    

RM projednala žádost Hany Winkler, bytem Československé armády 554/14, Praha o úpravu 

kupní smlouvy (smlouvy o smlouvě budoucí) a doporučuje ZM postupovat dle pravidel města 

Krásná Lípa.   

 

Směna pozemků  

Usnesení RM č. 41 – 10/2020    

RM doporučuje ZM schválit směnu p. p. č. 2748/59 o výměře 39 m2 a p. p. č. 3192/3 o výměře 

16 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 1746/41 o výměře 65 m2, p. p. č. 2746/42 o výměře  

2 m2, p. p. č. 2748/49 o výměře 41 m2, p. p. č. 2748/50 o výměře 71 m2, p. p. č. 2748/51  

o výměře 116 m2, p. p. č. 2748/53 o výměře 10 m2, p. p. č. 2748/54 o výměře 6 m2, p. p. č. 

2748/55 o výměře 41 m2, p. p. č. 2748/62 o výměře 1 m2, p. p. č. 2751/36 o výměře 125 m2, 

p. p. č. 2751/37 o výměře 68 m2, p. p. č. 2751/38 o výměře 4 m2, p. p. č. 2751/39 o výměře 

32 m2, p. p. č. 2870/15 o výměře 361 m2 a p. p. č. 3064/54 o výměře 2 m2, vše k. ú. Krásná 

Lípa ve vlastnictví Ústeckého kraje. RM doporučuje ZM schválit směnnou smlouvu v 

předloženém znění.  

 

Odkoupení a prodej Vlčí Hora  

Usnesení RM č. 41 – 11/2020    

RM projednala žádost Libuše Steckerové, bytem Vlčí Hora 51, Krásná Lípa o odprodej-směnu 

pozemků dle přílohy a ukládá Vladimíře Doškové, pracovnici OVIŽP MěÚ Krásná Lípa vyvolat 

jednání o rozsahu případné směny.   

 



Pronájem st. p. č. 320, st. p. č. 321, p. p. č. 436 a p. p. č. 435, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 41 – 12/2020    

RM schvaluje pronájem st. p. č. 320 o výměře 229 m2, st. p. č. 321 o výměře 623 m2, p. p. č. 

436 o výměře 15 m2 a p. p. č. 435 o výměře 308 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 

zahrady Martinu Křepelkovi, bytem Nemocniční 32, Krásná Lípa. V případě, že bude podána 

žádost o koupi předmětných pozemků za účelem výstavby, bude výpovědní doba 3 měsíce.  

 

Prodloužení platnosti smlouvy na pronájem pozemku  

Usnesení RM č. 41 – 13/2020    

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu u pozemku č. 2010/23/35 - 333 (nájemce JUDr. 

Miloš Hanzlíček, bytem Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa) do 31. 12. 2025.  

 

Úprava Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí  

Usnesení RM č. 41 – 14/2020    

RM ukládá Vladimíře Doškové, pracovnici OVIŽP MěÚ Krásná Lípa, připravit návrh úpravy 

Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa v oddíle  

II - pronájmy v souladu s legislativou Občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění.  

 

Úprava smlouvy o nájmu pozemku  

Usnesení RM č. 41 – 15/2020    

RM schvaluje dodatek k pachtovní smlouvě č. 2019/23/15 - 214 (nájemce Anna Janišová, 

Frindova 689/16, Krásná Lípa), kterým se od 1. 1. 2021 upravuje výměra p. p. č. 2329/1,  

k. ú. Krásná Lípa z 41 347 m2 na 40 115 m2.   

 

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku  

Usnesení RM č. 41 – 16/2020    

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2010/23/25 - 297 (nájemce Vladislav Holý, 

U Českého dvora 21, Plzeň) dohodou ke dni 31. 12. 2020.  

 

Nebytové prostory - úprava výše nájemného  

Usnesení RM č. 41 – 17/2020    

RM schvaluje úpravu výše nájemného nebytového prostoru č. 2, Masarykova 1094/4, organizaci 

Kostka Krásná Lípa, p. o., ze stávající výše na částku 1 500 Kč/měs. v období 11-12/2020  

z důvodu nouzového stavu spojeného s výskytem COVID-19.  

 

Byty - pronájem - byt č. 47, Nemocniční 1137/6  

Usnesení RM č. 41 – 18/2020    

RM schvaluje pronájem bytu č. 47, Nemocniční 1137/6, Martinovi Jarábkovi, bytem Potoční 36, 

Lipová u Šluknova, v obecním zájmu po dobu zaměstnání v Základní škole a Mateřské škole 

Krásná Lípa. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.  

 

III. Různé 

 

Odstoupení od smlouvy na pronájem pozemku  

Usnesení RM č. 41 – 19/2020    

RM podle čl. V. bod 4 odstupuje od smlouvy o nájmu pozemku č. 2004/23/15 - 353 (nájemce 

Jan Hnuta, Polní 4, Krásná Lípa).  

  

 



Odstoupení od smlouvy na pronájem pozemku  

Usnesení RM č. 41 – 20/2020    

RM podle čl. V. bod 4 odstupuje od smlouvy o nájmu pozemku č. 2000/23-17-012 (nájemce Jan 

Hnuta, Polní 4, Krásná Lípa). 

  

Byty - úprava sazeb nájemného  

Usnesení RM č. 41 – 21/2020    

RM se seznámila s proběhlými úpravami nájemného dle schváleného usnesení RM z 15. 4. 2019 

a schvaluje úpravu sazby nájemného u nájemních smluv na dobu neurčitou dle přílohy.  

 

Byty - nájemní smlouvy  

Usnesení RM č. 41 – 22/2020    

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

 

Nebytové prostory - pronájem nebytového prostoru č. 30, Nemocniční 1148/12  

Usnesení RM č. 41 – 23/2020    

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 2020/22/26 - 289 na pronájem nebytového prostoru 

č. 30, Nemocniční 1148/12, s organizací Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova 1094/4, Krásná 

Lípa, IČ 75139090, za účelem provozu zázemí pro sociální službu Osobní asistence, dle přílohy. 

Veškeré úpravy a opravy si nájemce provede na vlastní náklady. RM schvaluje udělení výjimky  

z postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa, kdy žadatel 

nehradí kauci ve výši 1 000 Kč při podání žádosti. 

  

Nebytové prostory - výpůjčka  

Usnesení RM č. 41 – 24/2020   

RM vyhlašuje záměr obce prodloužit výpůjčku objektu Stradalova 389/1, organizaci Český 

rybářský svaz, místní organizace Krásná Lípa, se sídlem Krásná Lípa. Veškeré opravy  

a úpravy si provede vypůjčitel na vlastní náklady.  

 

Rekonstrukce/rozdělení bytu č. 2 - Masarykova 16/1 - I. etapa  

Usnesení RM č. 41 – 25/2020    

RM schvaluje na základě předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo č. 2020/11/18 - 293 na 

rekonstrukci/rozdělení bytu č. 2 v objektu Masarykova 16/1, Krásná Lípa s firmou Bc. Josef 

Papoušek, Chřibská 310, Chřibská, IČ 67223851, dle přílohy.  

 

Smlouvy o poskytnutí dotace na opravu střechy, plotu fasády 2020 - výjimka z 

pravidel  

Usnesení RM č. 41 – 26/2020    

RM schvaluje výjimku z pravidel Dotačního programu na opravy fasád, střech a oplocení v roce 

2020 spočívající v pozdním podání oznámení o ukončení opravy těmto občanům: 

- Vích Jiří - oprava střechy, 

- Máj Jan - oprava plotu a fasády.  

 

Smlouvy o poskytnutí dotace na opravu střechy, plotu fasády 2020  

Usnesení RM č. 41 – 27/2020    

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

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

o tyto občany: 

- Vích Jiří - střecha - smlouva č. 2020/15/15 - 280, 



- Máj Jan - plot - smlouva č. 2020/15/15 - 281, 

- Máj Jan - fasáda - smlouva č. 2020/15/15 - 282. 

  

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení RM č. 41 – 28/2020    

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. 2020/16/15 - 279 na vedení zemního kabelu v pozemcích místních komunikací v ul. Tyršova, 

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

dle přílohy.   

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení RM č. 41 – 29/2020    

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. 2020/16/15 - 283, na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace p. p. č. 2950,  

k. ú. Krásná Lípa, v ul. El. Krásnohorské, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín,  

IČ 24729035, dle přílohy.  

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení RM č. 41 – 30/2020    

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. 2020/16/15 - 284 na vedení zemního kabelu v pozemku p. p. č. 1507, k. ú. Vlčí Hora, v části 

obce Vlčí Hora s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.   

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení RM č. 41 – 31/2020    

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. 2020/16/15 - 286 na vedení zemního kabelu v pozemku p. p. č. 2829/1, k. ú. Krásná Lípa,  

v ulici Čapkova s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.  

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení RM č. 41 – 32/2020    

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. 2020/16/15 - 287 na vedení zemního kabelu v pozemku p. p. č. 1059/2, k. ú. Krásný Buk  

a p. p. č. 1588/1/1, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Fibichovo údolí s firmou ČEZ Distribuce a. s., 

Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.  

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení RM č. 41 – 33/2020    

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. 2020/16/15 - 288 na vedení zemního kabelu v pozemku p. p. č. 2971, k. ú. Krásná Lípa,  

v ulici El. Krásnohorské s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035,  

dle přílohy.   

 

Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2021   

Usnesení RM č. 41 – 34/2020    

RM doporučuje ZM schválit Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2021 dle 

přílohy.   

 

 



 

 

Dodávka traktorového návěsu s hydraulickým jeřábem - výzva  

Usnesení RM č. 41 – 35/2020    

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

rozsahu na "Dodávku traktorového návěsu s hydraulickým jeřábem", dle přílohy.  

 

Parkoviště Krásný Buk - smlouva CETIN  

Usnesení RM č. 41 – 36/2020    

RM schvaluje Smlouvu s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury  

č. 2020/19/14 - 276 s firmou CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Praha 9,  

IČ 04084063, dle přílohy.  

 

Obnova místní komunikace Polní ul.  

Usnesení RM č. 41 – 37/2020    

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Obnova místní komunikace Polní ul." v rámci 

výzvy MMR ČR z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli, dotační titul 

117D8220A - Podpora obnovy místních komunikací.   

 

Čelní sněhová radlice  

Usnesení RM č. 41 – 38/2020    

RM schvaluje objednání čelní sněhové radlice u firmy AGROMETALL s.r.o., Nový Dvůr 938, 

Heřmanův Městec, IČ 46508244.  

 

Odpadové hospodářství  

Usnesení RM č. 41 – 39/2020    

RM bere na vědomí informaci starosty města o situaci v odpadovém hospodářství a nové 

odpadové legislativě. 

RM ukládá starostovi města zabývat se v rámci meziobecní spolupráce vytvořením společnosti 

pro svoz a likvidaci odpadů, vč. vyčíslení finančních nákladů. 

  

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2019/19/15 - 321  

Usnesení RM č. 41 – 40/2020    

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2019/19/15 - 321 s firmou Technické služby Šluknov 

spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, Šluknov, IČ 25410539, kterým se mění ceník platný  

od 1. 1. 2021, dle přílohy. 

  

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2015/11/19 - 100   

Usnesení RM č. 41 – 41/2020    

RM schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2015/11/19 - 100 ze dne 24. 4. 2015 s firmou 

EKO servis Varnsdorf a. s., se sídlem Svatopluka Čecha 1277, Varnsdorf, IČ 25042149, dle 

přílohy.  

 

Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 30. 9. 2020  

Usnesení RM č. 41 – 42/2020    

RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 30. 9. 2020.  

 

 

 



 

Přehled plateb místních poplatků za 1 - 9/2020  

Usnesení RM č. 41 – 43/2020    

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 - 9/2020.  

 

Smlouva o zajištění provedení uměleckého výkonu  

Usnesení RM č. 41 – 44/2020    

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2020/19/29 - 294 o zajištění uměleckého výkonu, koncert na 

Den Českého Švýcarska, který se bude konat dne 28. 8. 2021 mezi městem Krásná Lípa  

a agenturou Petr Bende, se sídlem Újezd u Rosic 42, Újezd u Rosic, IČ 68128215 dle přílohy.  

 

Sociální služby 2021  

Usnesení RM č. 41 – 45/2020    

RM schvaluje přijetí dotace organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. od Ústeckého kraje z Programu 

Ústeckého kraje na sociální služby 2021 - malý dotační program ve výši 157 520 Kč.  

 

KČT žádost  

Usnesení RM č. 41 – 46/2020    

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

činnosti a práci s mládeží v roce 2020 v souladu s bodem 9 ve věci pozdního předložení 

vyúčtování dotací na akce na základě žádostí spolku Klub českých turistů Krásná Lípa.   

 

Dotační program spolky 2021  

Usnesení RM č. 41 – 47/2020    

RM doporučuje ZM schválit Dotační program na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné 

činnosti a práci s mládeží v roce 2021, dle předloženého návrhu.  

  

Změna směrnice č. 5  

Usnesení RM č. 41 – 48/2020    

RM schvaluje změnu směrnice č. 5 - Pohledávky, opravné položky k pohledávkám, vyřazování 

pohledávek města Krásná Lípa, dle přílohy.  

 

Výběr poskytovatele úvěru  

Usnesení RM č. 41 – 49/2020    

RM schvaluje výběr poskytovatele úvěru pro realizaci projektu Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - 

Přístavba odborné učebny a zajištění bezbariérovosti. 

RM doporučuje ZM uzavřít smlouvu s Českou spořitelnou a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 

IČ 45244782.  

 

Likvidační komise  

Usnesení RM č. 41 – 50/2020    

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

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. – Národní cena pro PSS  

Usnesení RM č. 41 – 51/2020    

RM bere na vědomí udělení Národní ceny pro pracovníky v sociálních službách terénní 

pracovnici paní Marcele Jansové, zaměstnankyni organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. udělované 



Asociací poskytovatelů sociálních služeb a Diakonií ČCE. RM děkuje terénní pracovnici za její 

dosavadní činnost.  

 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. – daňová úspora  

Usnesení RM č. 41 – 52/2020    

RM schvaluje použití rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Krásná Lípa ve výši daňové úspory celkem 8 310 Kč za rok 2019 v souladu s platnou legislativou 

ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem 

daně. 

  

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. – dotace z rozvojového programu MŠMT  

Usnesení RM č. 41 – 53/2020    

RM schvaluje přijetí dotace příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. z rozvojového 

programu MŠMT „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax  

v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ v celkové výši 152 552 Kč. 

  

Činnost p. o.  

Usnesení RM č. 41 – 54/2020    

RM schvaluje, na základě projednání činnosti příspěvkových organizací města, mimořádnou 

odměnu RNDr. Ivaně Jäckelové, ředitelce p. o. Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa  

a Haně Volfové, ředitelce p. o. Kostka Krásná Lípa dle přílohy. 

  

Smlouva o reklamě a propagaci - 1. advent  

Usnesení RM č. 41 – 55/2020    

RM schvaluje Smlouvu o reklamě a propagaci akce 1. advent a rozsvícení vánočního stromu  

č. 2020/19/29 - 295 mezi městem Krásná Lípa a společností ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 

2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 45274649 dle přílohy.  

 

Zpráva o plnění úkolů z 39. RM  

Usnesení RM č. 41 – 56/2020    

RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 39. RM.  

 

IV. Informace 

 

Informace    

RM projednala následující informace a zápisy:  

- neposkytnutí dotace od Nadace ČEZ na projekt Oranžové hřiště II - Krásná Lípa, 

- vyjádření TOP drogerie k uzavření a vyklizení prodejny a návrh na kompenzaci ušlých zisků, 

- zápis z jednání Společenské komise ze dne 5. 11. 2020.  

 

 

 

 

 

      Jan Kolář                          Jana Drobečková 

 


