
USNESENÍ 

ze 49. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 10. 5. 2021  

 

 

I. Hlavní program 

 

Kůrovcová kalamita v regionu  

Usnesení RM č. 49 – 01/2021    

RM bere na vědomí postup a korespondenci starosty města ve věci průběhu kůrovcové kalamity 

v regionu. 

RM ukládá starostovi města usilovat o minimalizaci dopadů kůrovcové kalamity na majetek, 

cestovní ruch a další oprávněné zájmy města.  

 

II. Došlá pošta 

 

Prodej p. p. č. 2840/1, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení RM č. 49 – 02/2021    

RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 2840/1 o výměře 607 m2, k. ú. Krásná Lípa Zbyšku 

a Lence Kočárkovým, bytem Rumburská 493/7, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku pro 

potřeby města.  

 

Prodej pozemků - vyhlášení  

Usnesení RM č. 49 – 03/2021    

RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky: 

- st. p. č. 583 o výměře 107 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 850/1 o výměře 410 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 848/2 o výměře 349 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 2748/14 o výměře cca 130 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 865/3 o výměře cca 800 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- st. p. č. 587 o výměře 302 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 841/1 o výměře 662 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- st. p. č. 512/1 o výměře 33 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- st. p. č. 512/2 o výměře 502 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 802/2 o výměře 694 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 722/1 o výměře 505 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 722/2 o výměře 174 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- část p. p. č. 2147/1 o výměře cca 300 m2, k. ú. Krásná Lípa, 

- p. p. č. 1405/1 o výměře 3257 m2, k. ú. Vlčí Hora. 

  

Pronájem pozemků - vyhlášení  

Usnesení RM č. 49 – 04/2021    

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky: 

- p. p. č. 41/1 o výměře 938 m2, k. ú. Zahrady, 

- p. p. č. 589 o výměře 829 m2, k. ú. Vlčí Hora. 

  

 

 

 



Byty - podnájem  

Usnesení RM č. 49 – 05/2021    

RM schvaluje Janu Marhanovi, bytem Příkrá 939/6, Rumburk, podnájem bytu č. 2, Nemocniční 

1149/12a pro Otto Hübsche, bytem Kamenická 263/123, Děčín a Alžbětu Duškovou, bytem 

Studánecká 564/16, Krásná Lípa, na dobu neurčitou. 

 

Byty - dohoda o jistotě  

Usnesení RM č. 49 – 06/2021    

RM se seznámila s žádostí Josefa Juráška, bytem Masarykova 993/2, Krásná Lípa a schvaluje 

úhradu jistoty k bytu č. 20, Nemocniční 1148/12, ve splátkách ve znění předložené Dohody o 

jistotě.  

 

Byty - Nemocniční 1149/12a  

Usnesení RM č. 49 – 07/2021    

RM se seznámila s nabídkou SBDO Průkopník Varnsdorf k objektu Nemocniční 1149/12a 

(Rozpočet pro převod bytů z majetku města Krásná Lípa do osobního vlastnictví) a schvaluje 

objednání položek Prohlášení vlastníka a Založení společenství vlastníků jednotek dle přílohy.  

 

III. Různé 

 

Dodatek ke smlouvě   

Usnesení RM č. 49 – 08/2021    

RM schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 2020/23/15 - 217 (nájemce Monika 

Králíková, bytem Pletařská 668/2, Krásná Lípa), kterým se na základě GP mění číslo pozemku na 

p. p. č. 433/1 a upravuje se výměra z 342 m2 na 84 m2.  

 

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku  

Usnesení RM č. 49 – 09/2021    

RM podle čl. V. odstupuje od Smlouvy o nájmu pozemku č. 2018/23/15 - 120 (nájemce Jana 

Baranová, Nemocniční 1089/4, Krásná Lípa).  

 

Byty - vyhlášení k pronájmu  

Usnesení RM č. 49 – 10/2021    

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 44, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 

1+1 (29,65 m2, sazba 70 Kč/m2). 

Kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby se skládá při podpisu nájemní smlouvy. Veškeré 

opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. Byt je vhodný pro max. 2 osoby.  

 

Byty - nájemní smlouvy  

Usnesení RM č. 49 – 11/2021    

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, Kyjovská 625/53, se stávajícím nájemníkem 

Michalem Faltou, bytem Rolnická 56/35, Rumburk, na dobu určitou do 31. 5. 2022.  

 

Obnova a výstavba chodníků a odstavných ploch 2021  

Usnesení RM č. 49 – 12/2021    

RM se seznámila se záměrem na "Obnovu a výstavbu chodníků a odstavných ploch 2021".  

RM schvaluje tento záměr.  

 



 

Obnova a výstavba chodníků a odstavných ploch 2021 - výjimka z pravidel  

Usnesení RM č. 49 – 13/2021    

RM schvaluje v souladu s čl. III. odst. 7 výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu města Krásná Lípa spočívající v přímém zadání jednomu dodavateli dodání 

materiálu na akci "Obnova a výstavba chodníků a odstavných ploch 2021".  

 

Obnova a výstavba chodníků a odstavných ploch 2021 - dodávka materiálu  

Usnesení RM č. 49 – 14/2021    

RM schvaluje objednání dodávky materiálu (dlažba Best Uriko I. Colormix Sahara, zatravňovací 

dlažba CSB ERBO, obrubníky) na realizaci akce "Obnova a výstavba chodníků a odstavných 

ploch 2021" u firmy Zdeněk Falta, Bezručova 1048/30, Rumburk, IČ 46043667.  

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB  

Usnesení RM č. 49 – 15/2021    

RM schvaluje opravený text Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu  

o umístění stavby č. 2021/10/15 - 31 s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín,  

IČ 24729035. Změna spočívá v úpravě trasy vedení a poskytnuté částky jako náhrady za zřízení 

VB.  

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB  

Usnesení RM č. 49 – 16/2021    

RM schvaluje původní text Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu  

o umístění stavby č. 2021/10/15 - 83 s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín,  

IČ 24729035 a respektuje výši poskytnuté částky jako náhrady za zřízení VB.  

 

Smlouva o zřízení VB  

Usnesení RM č. 49 – 17/2021    

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 

služebnosti č. 2021/16/15 - 120 na vedení zemního kabelu v pozemku místní komunikace  

p. p. č. 3023, k. ú. Krásná Lípa, v ul. Fibichovo údolí, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 

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

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB  

Usnesení RM č. 49 – 18/2021    

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. 2021/16/15 - 121 na vedení zemního kabelu v pozemcích místních komunikací v ul. 

Křižíkova a Rooseveltova, s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035,  

dle přílohy.  

 

Výkon územně plánovací činnosti  

Usnesení RM č. 49 – 19/2021    

RM projednala a schvaluje, že Městský úřad Krásná Lípa bude vykonávat územně plánovací 

činnost v přenesené působnosti podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, prostřednictvím osoby 

splňující kvalifikační požadavky.  

 

 

 



Výkon územně plánovací činnosti  

Usnesení RM č. 49 – 20/2021    

RM pověřuje tajemnici Městského úřadu Krásná Lípa, aby zajistila splnění kvalifikačních 

požadavků Městského úřadu Krásná Lípa pro výkon územně plánovací činnosti v přenesené 

působnosti, a to zaměstnancem splňujícím kvalifikační požadavky, prostřednictvím dohody  

o provedení práce.  

 

Masarykova 1094/4 - Knihovna (WC)  

Usnesení RM č. 49 – 21/2021    

RM se seznámila s nabídkou na úpravu WC v objektu Masarykova 1094/4 (Knihovna), Krásná 

Lípa. 

RM schvaluje na základě předložených nabídek uzavření objednávky na úpravu WC v objektu 

Masarykova 1094/4 (Knihovna), Krásná Lípa s Jiřím Čechem, U Tiskárny 1120/7a, Krásná Lípa, 

IČ 44572352, v rozsahu a ceně dle přílohy.   

 

Masarykova 1094/4 - Knihovna (kuchyňka)  

Usnesení RM č. 49 – 22/2021    

RM se seznámila s nabídkou na úpravu kuchyňky v objektu Masarykova 1094/4 (Knihovna), 

Krásná Lípa. 

RM schvaluje na základě předložených nabídek uzavření objednávky na úpravu kuchyňky v 

objektu Masarykova 1094/4 (Knihovna), Krásná Lípa s Jiřím Čechem, U Tiskárny 1120/7a, 

Krásná Lípa, IČ 44572352, v rozsahu a ceně dle přílohy.   

 

Zábor veřejného prostranství  

Usnesení RM č. 49 – 23/2021    

RM bere na vědomí zábor veřejného prostranství na Křinickém náměstí s:  

- North Bike (půjčovna elektrokoloběžek), se sídlem Křinické náměstí 14/16, Krásná Lípa, IČ 

  49891553, dle přílohy, 

- o. p. s. České Švýcarsko, se sídlem Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa, IČ 25436911,  

  dle přílohy, 

- Andreou Doškovou (prodej ovoce a zeleniny), se sídlem Masarykova 1094/4, Krásná Lípa,  

  IČ 04219376, dle přílohy, 

- Lucií Uršitzovou (prodej květin), se sídlem Křinické náměstí 253/3, Krásná Lípa, IČ 75861119, 

  dle přílohy, 

- Nguyen Uan Hien (prodej květin), se sídlem Křinické náměstí 431/14, Krásná Lípa,  

  IČ 28239211, dle přílohy. 

 

Dohoda - příspěvek na mzdové náklady  

Usnesení RM č. 49 – 24/2021    

RM schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele  

č. 2021/18/19 - 119 (2020/05/12408) se společností PRO LITVÍNOV, o. p. s., se sídlem Žižkova 

151, Litvínov v rámci projektu PRO Šluknovsko bez překážek - program podpory osob se 

zdravotním postižením.  

 

Nepřijetí dotace na sčítání lidu  

Usnesení RM č. 49 – 25/2021    

RM neschvaluje přijetí dotace Ministerstva financí ČR na sčítání lidu, domů a bytů 2021 ve výši 

24 000 Kč pro její nevyužití.   



 

Zdravotní klaun  

Usnesení RM č. 49 – 26/2021    

RM schvaluje finanční podporu společnosti ZDRAVOTNÍ KLAUN, o. p. s., se sídlem Paříkova 

355/7, Praha 9 – Vysočany, IČ 26547953, ve výši 5 000 Kč a schvaluje příslušnou Darovací 

smlouvu č. 2021/13/13 – 123, dle přílohy.  

 

Komise RM  

Usnesení RM č. 49 – 27/2021    

RM odvolává Olgu Richterovou, na základě její žádosti, ze Společenské komise ze zdravotních 

důvodů.  

 

Pravidla pro matriční obřady  

Usnesení RM č. 49 – 28/2021    

RM schvaluje na základě Informace MV ČR č. 5/2021 úpravu Pravidel pro konání svatebních 

obřadů ve správním obvodu města Krásná Lípa dle přílohy.  

 

Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 31. 3. 2021  

Usnesení RM č. 49 – 29/2021    

RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 31. 3. 2021.  

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace  

Usnesení RM č. 49 – 30/2021    

RM schvaluje p. o. Kostka Krásná Lípa přijetí dotace od MPSV ČR na podporu mimořádného 

finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19  

v roce 2021 ve výši 891 761 Kč.  

 

4. rozpočtové opatření 2021  

Usnesení RM č. 49 – 31/2021    

RM schvaluje 4. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2021 dle přílohy.  

 

Návrh závěrečného účtu města za rok 2020  

Usnesení RM č. 49 – 32/2021    

RM se seznámila s návrhem závěrečného účtu města za rok 2020 a doporučuje ZM jeho 

schválení.   

 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - přijetí daru  

Usnesení RM č. 49 – 33/2021    

RM schvaluje udělení předchozího souhlasu zřizovatele příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Krásná 

Lípa k přijetí nepeněžních darů - testů na Covid_19 v hodnotě do 20 tisíc Kč od jednoho dárce. 

 

Zpráva o plnění úkolů ze 47. RM  

Usnesení RM č. 49 – 34/2021   

RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů ze 47. RM.  

 

 

 

 



IV. Informace 

 

Informace  

RM projednala následující informaci a zápis:  

- dopis řediteli Správy železnic Ing. M. Kašparovi ve věci modernizace nástupišť u nádražní 

  budovy v Krásné Lípě, 

- Zápis z jednání Společenské komise ze dne 4. 5. 2021, 

- Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 4. 5. 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

        Jan Kolář                          Jana Drobečková 

 


