USNESENÍ
ze 42. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 3. 12. 2020
II. Došlá pošta
Byty – zrušení usnesení
Usnesení RM č. 42 – 01/2020
RM ruší usnesení RM č. 41-18/2020 z 23. 11. 2020 z důvodu nezájmu žadatele o pronájem bytu
č. 47, Nemocniční 1137/6.
III. Různé
Byty – vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 42 – 02/2020
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 47, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o velikosti
2+1 (38,19 m2, sazba 43,18 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce ve výši
3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady. Byt je vhodný pro max. 3 osoby.
Byty – vyhlášení k pronájmu – Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 42 – 03/2020
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 9, Nemocniční 1148/12 (Dům s pečovatelskou
službou). Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (44,53 m2, sazba 31,98 Kč/m2). Veškeré opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. Byt je vhodný pro max. 2 osoby.
Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - přístavba odborné učebny a zajištění
bezbariérovosti - výběr zhotovitele
Usnesení RM č. 42 – 04/2020
RM projednala Zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním
řízení na stavební práce na zhotovení díla "Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - přístavba odborné
učebny a zajištění bezbariérovosti".
RM schvaluje vyloučení uchazeče Reader & Falge s. r. o., Přívozní 114/2, Lovosice,
IČ 28714989.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2020/11/14 - 304 s vítězným uchazečem, kterým je
firma VERSANA s. r. o., Kytlice 11, Kytlice, IČ 02634767, dle předloženého návrhu.
Správní rada o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení RM č. 42 – 05/2020
RM schvaluje jmenování Ing. Pavla Bendy, Ph.D., ředitele Správy Národního parku České
Švýcarsko, členem Správní rady o. p. s. České Švýcarsko.
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